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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert
na realizację zamówienia pn.

Przeprowadzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji
projektu pn.: "Nauczyciel Doskonały" realizowanego w ramach Priorytetu III

Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia dostępny
na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu:
1.0 zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.1 Wykażą, że zorganizowali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co
najmniej jeden wykład dla grupy nauczycieli,

1.2 Dysponują minimum 5 osobami, z których każda posiada:
1) studia II stopnia z przygotowanie pedagogicznym,
2) minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
3) doświadczenie w prowadzeniu min. 20 godzin w zakresie zwiazanym z tematyka

wykładu. który będzie prowadziła dana osoba.

III. Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do
obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert,

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z załączonych dokumentów, (jeśli dotyczy)

3. Formularz oferty - Załącznik Nr l,
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 2,

5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie - Zał. Nr 3.
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8. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 16.04.2014r. do godz. 11.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:

Przeprowadzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji
projektu pn.: "Nauczyciel Doskonały" realizowanego w ramach Priorytetu III

Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Kryteria oceny ofert - cena 100%.

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Anna Grumanowska - Koordynator Projektu, tel. 24 367-17-95 - w zakresie

przedmiotu zamówienia
- Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, ,tel. (24) 367-14-61 w

godz. pracy Urzędu.
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