Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach
projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy
Cewice
Numer ogłoszenia: 373644 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatorów
szkolnych w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
obejmuje pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w ramach realizacji projektu pn Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w ramach następujących części: CZĘŚĆ I
ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Zespole Szkół w Cewicach CZĘŚĆ II
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ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej w Łebuni CZĘŚĆ III
ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w
Maszewie Lęborskim CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w
ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole
Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji
koordynatora szkolnego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
Gminy Cewice w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia nie spełnia.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie doświadczenia w
wykonaniu lub wykonywaniu usług koordynacji projektami, w tym co najmniej jednej
usługi koordynacji projektu realizowanego w placówkach oświatowych. Ocena spełniania
warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z ofertą na zasadzie
spełnia nie spełnia.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia nie spełnia.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie części I, II, III, IV i V zamówienia
udowodnił dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn,
dysponowanie co najmniej jedną osobą dla każdej części zamówienia posiadającą
następujące kwalifikacje: a) wykształcenie wyższe; b) doświadczenie w realizacji
projektów oświatowych z dofinansowaniem zewnętrznym. W stosunku do Wykonawców
zagranicznych wymaga się złożenia dokumentów równoważnie potwierdzających
posiadanie wyżej określonych wymagań. Ocena spełniania warunku na podstawie
dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia nie spełnia.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

W wykazie głównych usług powinna zostać ujęta między innymi minimum 1 usługa
koordynacji projektu realizowanego w placówkach oświatowych.;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Każda oferta musi zawierać: a) formularz oferty; b) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy; c)
oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy; d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
e) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; f) w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego; g) wykaz osób uczestniczących w realizacji
zamówienia; h) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji i uprawnień przez osoby uczestniczące w
realizacji I, II, III, IV i V części zamówienia; i) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcy; j) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do
dyspozycji - jeżeli dotyczy; k) wykaz głównych usług. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1)
dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców, zaś odnośnie
spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy osobno
przez każdego Wykonawcę; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone
Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3) wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. W stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się
złożenia powyższych dokumentów w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane
przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać
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przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób
zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument
potwierdzający ten fakt.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Termin
realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) zmiany będące
następstwem okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu podpisywania
umowy, b) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe,
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, sytuacja polityczno-gospodarcza i społeczna
uniemożliwające prowadzenie zajęć. 2. Inne zmiany: a) w zakresie zmiany osoby uczestniczącej w
realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą kandydata na to
stanowisko, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie
podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na
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etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice pokój nr 23.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312
Cewice pokój nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy
Cewice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Zespole Szkół w Cewicach.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół w Cewicach w
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ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-027/13-00
w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Miejscem
wykonywania zleconych zadań w ramach projektu będzie Zespół Szkół w Cewicach, przy ul.
W. Witosa 65, 84-312 Cewice. 3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w
wymiarze 20 godzin miesięcznie. 4. Do zadań koordynatora szkolnego należeć będzie w
szczególności: a) prowadzenie działań gwarantujących prawidłową realizację projektu, b)
przygotowanie sal, sprzętu i materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu, c)
odpowiedzialność za frekwencję na zajęciach, d)kontrola dzienników zajęć pod kątem
prawidłowego ich wypełniania i frekwencji na zajęciach, e) składanie miesięcznych raportów z
postępu realizacji projektu, f) rozwiązywanie powstałych problemów samodzielnie lub we
współpracy z Koordynatorem projektu, g) pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników
projektu i ustaleniu grup zajęciowych w porozumieniu z Koordynatorem projektu, h) dbałość o
odpowiednie oznakowanie przedmiotów zakupionych w ramach projektu, i) współpraca z
Zamawiającym, Koordynatorem projektu i Dyrektorami szkół, w których realizowany jest
projekt, j) udział w spotkaniach zespołu projektowego, k) bieżące informowanie Kierownika
Projektu o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w realizacji projektu, l) prowadzenia
dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w ramach projektu, m) wykonanie innych
zadań wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji projektu, n) realizacja wszystkich działań
projektowych zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi programowymi, znajdującymi się
na stronie internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.pomorskie.eu. 5. Rozliczenie za
wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc, na zasadach określonych
w projekcie umowy. 6. Nad prawidłową realizacją wykonywanej usługi czuwać będzie
Koordynator Projektu oraz Zamawiający. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej
współpracy z Zespołem Projektowym. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i
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dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową,
są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później
niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) bieżącego informowania Zamawiającego o ewentualnych trudnościach na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia, b) poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu
dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione do tego instytucje, c) udziału w
kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, d) przekazywania
wraz z rachunkiem za dany miesiąc karty czasu pracy oraz raportu z postępu realizacji
projektu. 10. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy z wykonania przedmiotu
umowy i przekaże go w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji
przedmiotu umowy Zamawiającemu. 11.Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do
30.06.2015 r..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej w Łebuni.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej w Łebuni, w
ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-027/13-00
w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Miejscem
wykonywania zleconych zadań w ramach projektu będzie Szkoła Podstawowa w Łebuni, ul.
Sportowa 7, 84-311 Łebunia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w
wymiarze 20 godzin miesięcznie. 4. Do zadań koordynatora szkolnego należeć będzie w
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szczególności: a) prowadzenie działań gwarantujących prawidłową realizację projektu, b)
przygotowanie sal, sprzętu i materiałów na zajęcia realizowane w ramach projektu, c)
odpowiedzialność za frekwencję na zajęciach, d) kontrola dzienników zajęć pod kątem
prawidłowego ich wypełniania i frekwencji na zajęciach, e) składanie miesięcznych raportów z
postępu realizacji projektu, f) rozwiązywanie powstałych problemów samodzielnie lub we
współpracy z Koordynatorem projektu, g) pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników
projektu i ustaleniu grup zajęciowych w porozumieniu z Koordynatorem projektu, h) dbałość o
odpowiednie oznakowanie przedmiotów zakupionych w ramach projektu, i) współpraca z
Zamawiającym, Koordynatorem projektu i Dyrektorami szkół, w których realizowany jest
projekt, j) udział w spotkaniach zespołu projektowego, k) bieżące informowanie Kierownika
Projektu o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w realizacji projektu, l) prowadzenia
dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w ramach projektu, m) wykonanie innych
zadań wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji projektu, n) realizacja wszystkich działań
projektowych zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi programowymi, znajdującymi się
na stronie internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.defs.pomorskie.eu. 5. Rozliczenie za
wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc, na zasadach określonych
w projekcie umowy. 6. Nad prawidłową realizacją wykonywanej usługi czuwać będzie
Koordynator Projektu oraz Zamawiający. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej
współpracy z Zespołem Projektowym. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i
dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową,
są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później
niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) bieżącego informowania Zamawiającego o ewentualnych trudnościach na etapie realizacji
przedmiotu zamówienia, b) poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu
dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione do tego instytucje, c) udziału w
kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, d) przekazywania
wraz z rachunkiem za dany miesiąc karty czasu pracy oraz raportu z postępu realizacji
projektu. 10. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy z wykonania przedmiotu
umowy i przekaże go w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji
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przedmiotu umowy Zamawiającemu. 11. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do
30.06.2015 r..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice, realizowanego na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-027/13-00 w latach 2013-2015 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Miejscem wykonywania zleconych zadań
w ramach projektu będzie Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie
Lęborskim, ul. Szkolna 5, 84-315 Maszewo Lęborskie. 3. Wykonawca jest zobowiązany do
świadczenia usług w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 4. Do zadań koordynatora szkolnego
należeć będzie w szczególności: a) prowadzenie działań gwarantujących prawidłową
realizację projektu, b) przygotowanie sal, sprzętu i materiałów na zajęcia realizowane w
ramach projektu, c) odpowiedzialność za frekwencję na zajęciach, d) kontrola dzienników
zajęć pod kątem prawidłowego ich wypełniania i frekwencji na zajęciach, e) składanie
miesięcznych raportów z postępu realizacji projektu, f) rozwiązywanie powstałych problemów
samodzielnie lub we współpracy z Koordynatorem projektu, g) pomoc w przeprowadzeniu
rekrutacji uczestników projektu i ustaleniu grup zajęciowych w porozumieniu z Koordynatorem
projektu, h) dbałość o odpowiednie oznakowanie przedmiotów zakupionych w ramach
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projektu, i) współpraca z Zamawiającym, Koordynatorem projektu i Dyrektorami szkół, w
których realizowany jest projekt, j) udział w spotkaniach zespołu projektowego, k) bieżące
informowanie Kierownika Projektu o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w realizacji
projektu, l) prowadzenia dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w ramach
projektu, m) wykonanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji projektu,
n) realizacja wszystkich działań projektowych zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi
programowymi, znajdującymi się na stronie internetowej Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
www.defs.pomorskie.eu. 5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować
będzie co miesiąc, na zasadach określonych w projekcie umowy. 6. Nad prawidłową realizacją
wykonywanej usługi czuwać będzie Koordynator Projektu oraz Zamawiający. 7. Wykonawca
zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Projektowym. 8. Wykonawca zobowiązuje
się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z
wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca
zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) bieżącego informowania Zamawiającego o
ewentualnych trudnościach na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, b) poddawania się
kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione
do tego instytucje, c) udziału w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione do tego
podmioty, d) przekazywania wraz z rachunkiem za dany miesiąc karty czasu pracy oraz
raportu z postępu realizacji projektu. 10. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy z
wykonania przedmiotu umowy i przekaże go w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu. 11. Termin realizacji usługi: od
dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 r..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej im. Lotników
Morskich w Siemirowicach.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lotników
Morskich w Siemirowicach w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z Gminy Cewice, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDAPOKL.09.01.02-22-027/13-00 w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych. 2. Miejscem wykonywania zleconych zadań w ramach projektu będzie Szkoła
Podstawowa im. Lotników Morskich w Siemirowicach, ul. Szkolna 15, 84-313 Siemirowice. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 4. Do
zadań koordynatora szkolnego należeć będzie w szczególności: a) prowadzenie działań
gwarantujących prawidłową realizację projektu, b) przygotowanie sal, sprzętu i materiałów na
zajęcia realizowane w ramach projektu, c) odpowiedzialność za frekwencję na zajęciach, d)
kontrola dzienników zajęć pod kątem prawidłowego ich wypełniania i frekwencji na zajęciach,
e) składanie miesięcznych raportów z postępu realizacji projektu, f) rozwiązywanie powstałych
problemów samodzielnie lub we współpracy z Koordynatorem projektu, g) pomoc w
przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu i ustaleniu grup zajęciowych w porozumieniu
z Koordynatorem projektu, h) dbałość o odpowiednie oznakowanie przedmiotów zakupionych
w ramach projektu, i) współpraca z Zamawiającym, Koordynatorem projektu i Dyrektorami
szkół, w których realizowany jest projekt, j) udział w spotkaniach zespołu projektowego, k)
bieżące informowanie Kierownika Projektu o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w
realizacji projektu, l) prowadzenia dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w
ramach projektu, m) wykonanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji
projektu, n) realizacja wszystkich działań projektowych zgodnie z obowiązującym prawem i
wytycznymi programowymi, znajdującymi się na stronie internetowej Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
www.defs.pomorskie.eu. 5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować
będzie co miesiąc, na zasadach określonych w projekcie umowy. 6. Nad prawidłową realizacją
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wykonywanej usługi czuwać będzie Koordynator Projektu oraz Zamawiający. 7. Wykonawca
zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Projektowym. 8. Wykonawca zobowiązuje
się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z
wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca
zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) bieżącego informowania Zamawiającego o
ewentualnych trudnościach na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, b) poddawania się
kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione
do tego instytucje, c) udziału w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione do tego
podmioty, d) przekazywania wraz z rachunkiem za dany miesiąc karty czasu pracy oraz
raportu z postępu realizacji projektu. 10. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy z
wykonania przedmiotu umowy i przekaże go w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu. 11. Termin realizacji usługi: od
dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 r..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Przerytem w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z Gminy Cewice, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDAPOKL.09.01.02-22-027/13-00 w latach 2013-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
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edukacyjnych. 2. Miejscem wykonywania zleconych zadań w ramach projektu będzie Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Pieski 45, 84-313 Siemirowice. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w wymiarze 20 godzin miesięcznie. 4. Do
zadań koordynatora szkolnego należeć będzie w szczególności: a) prowadzenie działań
gwarantujących prawidłową realizację projektu, b) przygotowanie sal, sprzętu i materiałów na
zajęcia realizowane w ramach projektu, c) odpowiedzialność za frekwencję na zajęciach, d)
kontrola dzienników zajęć pod kątem prawidłowego ich wypełniania i frekwencji na zajęciach,
e) składanie miesięcznych raportów z postępu realizacji projektu, f) rozwiązywanie powstałych
problemów samodzielnie lub we współpracy z Koordynatorem projektu, g) pomoc w
przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu i ustaleniu grup zajęciowych w porozumieniu
z Koordynatorem projektu, h) dbałość o odpowiednie oznakowanie przedmiotów zakupionych
w ramach projektu, i) współpraca z Zamawiającym, Koordynatorem projektu i Dyrektorami
szkół, w których realizowany jest projekt, j) udział w spotkaniach zespołu projektowego, k)
bieżące informowanie Kierownika Projektu o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w
realizacji projektu, l) prowadzenia dokumentacji związanej z działaniami realizowanymi w
ramach projektu, m) wykonanie innych zadań wynikających z potrzeby prawidłowej realizacji
projektu, n) realizacja wszystkich działań projektowych zgodnie z obowiązującym prawem i
wytycznymi programowymi, znajdującymi się na stronie internetowej Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
www.defs.pomorskie.eu. 5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować
będzie co miesiąc, na zasadach określonych w projekcie umowy. 6. Nad prawidłową realizacją
wykonywanej usługi czuwać będzie Koordynator Projektu oraz Zamawiający. 7. Wykonawca
zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zespołem Projektowym. 8. Wykonawca zobowiązuje
się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z
wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca
zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) bieżącego informowania Zamawiającego o
ewentualnych trudnościach na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, b) poddawania się
kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione
do tego instytucje, c) udziału w kontrolach projektu prowadzonych przez uprawnione do tego
podmioty, d) przekazywania wraz z rachunkiem za dany miesiąc karty czasu pracy oraz

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

raportu z postępu realizacji projektu. 10. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy z
wykonania przedmiotu umowy i przekaże go w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu. 11. Termin realizacji usługi: od
dnia zawarcia umowy do 30.06.2015 r..



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

