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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
zs7tychy.republika.pl/

Tychy: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW
NAUCZANIA UKIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA
UCZNIÓW TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH
Numer ogłoszenia: 25119 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 7 , ul. Browarowa 1A, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 227 36 32, faks
32 219 82 42.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs7tychy.republika.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH
PROGRAMÓW NAUCZANIA UKIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług w zakresie przygotowania i realizacji autorskich programów nauczania ukierunkowanych na
przedmioty zawodowe dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, z podziałem na 4 części,
zwane w dalszej części niniejszego ogłoszenia ZADANIAMI.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
I. dla ZADANIA NR 1: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: 1) dwoma osobami, będącymi nauczycielami
przedmiotów zawodowych, i posiadającymi: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: hotelarstwo oraz
technologia gastronomiczna), minimum 3-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status
nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkół
ponadgimnazjalnych, 2) jedną osobą, będącą nauczycielem przedmiotów humanistycznych, i
posiadającymi wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z przedmiotów język polski i historii), minimum 3-letni staż pracy w zawodzie
nauczyciela, minimum status nauczyciela kontraktowego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z
uczniami szkół ponadgimnazjalnych. II. dla ZADANIA NR 2: O zamówienie mogą się ubiegać
wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną
osobą, będącą nauczycielem przedmiotów zawodowych i posiadającą: wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów
zawodowych: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej), minimum 10-letni
staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie
doświadczenie w pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej. III. dla ZADANIA NR 3: O zamówienie
mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co
najmniej jedną osobą, będącą nauczycielem przedmiotów zawodowych i posiadającą: kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych obsługi konsumentów, minimum 10-letni staż pracy w
zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w
pracy z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej. IV. dla ZADANIA NR 4: O zamówienie mogą się ubiegać
wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: 1)
dwoma osobami, będącymi nauczycielami języka angielskiego i posiadającymi: wykształcenie wyższe
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka
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angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego), minimum 10-letni staż pracy w zawodzie
nauczyciela, minimum status nauczyciela mianowanego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z
uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, 2) jedną osobą, będącą nauczycielem przedmiotów zawodowych i
posiadającą: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych: hotelarstwo oraz technologia gastronomiczna gotowanie), minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela, minimum status nauczyciela
kontraktowego, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli
wykonawca składa oferty na więcej niż jedno ZADANIE, zobowiązany jest wykazać że spełnia warunki
udziału w stosunku do wszystkich z ZADAŃ (należy dysponować każdą z osób wymaganych powyżej
w pkt I - IV). Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej w pkt I - IV oraz warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie
dołączonych do oferty właściwych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ, według
zasady 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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
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 dla 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
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) zmian terminu umowy opisanych w
§ 3 umowy 2) zmiany przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki VAT, 3)
zmiany osób przedstawionych w § 6 umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://zs7tychy.republika.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012
godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy - w
sekretariacie ZS nr 7.
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: Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zadanie pn. Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością..
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: tak
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 - Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Historia na
talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni regionalnych, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7
W Tychach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje - dla ZADANIA
NR 1: Zajęcia rozwijające dla 24 uczniów Technikum nr 6, skierowane dla uczniów kierunków technik
kucharz, technik hotelarstwa oraz technik usług gastronomicznych. Uczestnicy zajęć przy pomocy
wykwalifikowanych nauczycieli będą mieli za zadanie założenie biura podróży i przygotowanie ofert imprez
turystycznych w regionie (Górny Śląsk /Śląsk Cieszyński) oraz podjęcie działań promocyjnych m.in. foldery
reklamowe, prezentacje multimedialne, artykuły na stronę Internetową oraz przygotowywanie potraw kuchni
regionalnej. Celem zajęć jest m.in. wyposażenie uczniów w kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje,
zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania praktycznych
umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz umiejętności myślenia
przyczynowo - skutkowego oraz poszerzanie wiedzy i słownictwa. Zajęcia realizowane będą przez trzech
(3) nauczycieli (dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz jeden nauczyciel przedmiotów
humanistycznych). W ramach programu Historia na talerzu czyli wędrówki szlakiem polskich kuchni
regionalnych odbędą się dwie wycieczki. Wycieczki te będą miały charakter naukowy ich głównym celem
będzie poznawanie tradycji kuchennych na śląsku. W trakcie tych wycieczek uczestnicy poznają tradycyjne
dania kuchni śląskiej, historie oraz starodawne receptury (wycieczki przewidziane są w okresie kwiecień czerwiec 2012). W okresie wakacyjnym odbędzie się miesięczna praktyka zawodowa dla wszystkich
uczestników zajęć mająca na celu poznanie funkcjonowania branży gastronomiczno-hotelarskiej (praktyka
przewidziana jest na okres sierpień 2012). Zajęcia zaplanowano dla 3 grup po 8 uczestników,
realizowanych w 5 godzinnych blokach 1 raz w tygodniu w okresie luty - czerwiec 2012 (300 godzin).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2 - Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Zaczarowany
świat słodkich dekoracji, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje - dla ZADANIA
NR 2: Zajęcia rozwijające dla 50 uczniów Technikum nr 6, skierowane dla uczniów kierunków kucharz,
technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia będą miały na celu naukę sztuki dekoracji stosowanych w
cukiernictwie poprzez połączenie estetyki i barw. Tematyka zajęć to m.in. praliny czekoladowe nadziewane i
nienadziewane, dekoracje z czekolady, dekoracje ciasteczek bankietowych - efekt zamszu, wykonanie
torów dekorowanych kolorowym żelem oraz torów angielskich, dekoracje z karmelu oraz dekoracje z
marcepanu. Celem zajęć są m.in. wyposażenie uczniów w kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje,
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zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania praktycznych
umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz umiejętności myślenia
przyczynowo - skutkowego oraz poszerzanie wiedzy i słownictwa. Zajęcia realizowane będą przez (1)
jednego nauczyciela przedmiotu zawodowego. W ramach programu Zaczarowany świat słodkich dekoracji
odbędzie się jeden wyjazd dla uczestników zajęć. Wyjazd ten odbędzie się w lutym 2013 roku na targi
EXPO na konkurs w zdobnictwie cukierniczym. W wyjedzie będzie uczestniczyło 5 najlepszych uczestników
zajęć. Koszty wyjazdu, noclegu oraz wyżywienia będą pokryte w ramach środków zaplanowanych w
projekcie. Wyjazd będzie organizowany przez doświadczone biuro podróży. Zajęcia zaplanowano dla 10
grup po 5 uczestników realizowanych w 5 godzinnych blokach 2 razy w tygodniu w okresie luty 2012 - maj
2013 (500 godzin).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3 - Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Finezyjne
owocowo - warzywne dekoracje stołów okolicznościowych, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w
Tychach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje - dla ZADANIA
NR 3: Zajęcia rozwijające dla 48 uczniów Technikum nr 6, skierowane dla uczniów kierunków kucharz,
technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
żywienia i gospodarstwa domowego. Zajęcia będą miały na celu naukę dekoracji stołów i zasad zdrowego
odżywania się. Dekoracje będą wykonywane z owoców krajowych i południowych a także warzyw,
korzeniowych, cebulowych itp. Celem zajęć są m.in. wyposażenie uczniów w kluczowe umiejętności i
wysokie kwalifikacje, zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie
nabywania praktycznych umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz
umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego oraz współdziałanie w grupie, wyzwalanie inicjatywy w
różnych zakresach życia społecznego. Zajęcia realizowane będą przez (1) jednego nauczyciela przedmiotu
zawodowego. Zajęcia zaplanowano dla 8 grup po 6 uczestników realizowanych w 5 godzinnych blokach 1
razy w tygodniu w okresie luty 2012 - maj 2013 (200 godzin).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4 - Przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających pn. Moda na zdrowie
- program kulinarny po angielsku, dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres usług obejmuje - dla ZADANIA
NR 4: Zajęcia rozwijające dla 48 uczniów Technikum nr 6, skierowane dla uczniów kierunków kucharz,
technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik
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hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia będą miały na celu naukę języka
angielskiego w powiązaniu z profesjonalnym wykonywanie czynności zawodowych. Uczestnicy zajęć w
oparciu o receptury w języku angielskim będą przygotowywać różnego rodzaju potrawy. Celami
powyższych zajęć są m.in. wyposażenie uczniów w kluczowe umiejętności i wysokie kwalifikacje,
zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy, rozwój kompetencji w zakresie nabywania praktycznych
umiejętności zawodowych, rozwijanie kreatywności i aktywności poznawczej oraz umiejętności myślenia
przyczynowo - skutkowego oraz współdziałanie w grupie, wyzwalanie inicjatywy w różnych zakresach życia
społecznego. Zajęcia realizowane będą przez (3) trzech nauczycieli (dwóch nauczycieli języka angielskiego
oraz jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych). Zajęcia zaplanowano dla 6 grup po 8 uczestników
realizowanych w 5 godzinnych blokach 1 razy w tygodniu w okresie luty 2012 - maj 2013 (360 godzin).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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