
Ogłoszenie nr 607973-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.  
 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: Świadczenie 

usług sprzątania 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, krajowy numer identyfikacyjny 6071619200000, ul. ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego  18 , 21-040   Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 464 

88 79, e-mail katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl, faks 81 464 88 79.  

Adres strony internetowej (URL): www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Sąd 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 



czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.lublin-wschod.sr.gov.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.lublin-wschod.sr.gov.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  



Inny sposób:  

Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 10 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 

sprzątania  

Numer referencyjny: LWZP-2401-4/18  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  



Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 

obejmuje usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych, 

wychowawczych oraz z zakresu psychoterapii i socjoterapii (zwanych dalej także 

zajęciami edukacyjnymi) w Ośrodkach Kuratorskich funkcjonujących przy Sądzie 

Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. b) Świadczenie 

usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodków 

Kuratorskich prowadzonych przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku tj.: a) Zadanie nr 1 - Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Bychawie; 

b) Zadanie nr 2 - Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku; c) Zadanie nr 3 - Ośrodek 

Kuratorski nr 3 w Świdniku d) Zadanie nr 4 - Ośrodek Kuratorski Nr 4 w Łęcznej; 

e) Zadanie nr 5 - Ośrodek Kuratorski Nr 5 w Lublinie. 3. Średniomiesięczna ilość 

uczestników w w/w Ośrodkach Kuratorskich wynosi około 12 uczestników w 

grupie młodzieży od 13 roku życia do 18 roku życia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

85121270-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym 

zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym 

zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający określa w następujący sposób: AD. 1 

ZADANIE NR 1 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem 

i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi edukacyjne o 

wartości brutto co najmniej 40 000.00 zł* (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100) 

każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę 

zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że 

usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co 

najmniej 40 000.00 zł i obejmowała swym zakresem usługi edukacyjne z 

przedmiotów ścisłych, języków obcych i zajęć wychowawczych o wartości co 

najmniej 20 000.00 zł. ZADANIE NR 2 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 40 000.00 zł* (słownie: 

czterdzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 



wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 40 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 20 000.00 zł. ZADANIE 

NR 3 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem 

i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi edukacyjne o 

wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) 

każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę 

zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że 

usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co 

najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym zakresem usługi edukacyjne w zakresie 

zajęć z przedmiotów ścisłych, języków obcych i zajęć wychowawczych o wartości 

co najmniej 15 000.00 zł. ZADANIE NR 4 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą 

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy 

rozumieć usługi edukacyjne o wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: 

trzydzieści tysięcy zł 00/100) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie 

wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także 

trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia 

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym 

zakresem usługi edukacyjne w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych, języków 

obcych i zajęć wychowawczych o wartości co najmniej 10 000.00 zł. ZADANIE 

NR 5 – Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 



ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem 

i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi edukacyjne o 

wartości brutto co najmniej 30 000.00 zł* (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) 

każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę 

zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że 

usługa edukacyjna została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co 

najmniej 30 000.00 zł i obejmowała swym zakresem usługi edukacyjne w zakresie 

zajęć z przedmiotów ścisłych, języków obcych i zajęć wychowawczych o wartości 

co najmniej 10 000.00 zł. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż 

jedno zadanie, wartość usług musi odpowiadać wartości zadań, na które składane 

są oferty. Wykonawca może przy tym wykazać realizację usług np. dla zadania nr 1 

i zadania nr 2 składając: • Wykaz i dowód realizacji dwóch odrębnych usług tj. dla 

zadania nr 1 na min. 40 000.00 zł i dla zadania nr 2 na min 40 000.00 zł; • Wykaz i 

dowód usług na miń. 80 000.00 zł – czyli Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnił warunek, jeżeli suma wartości usług wymaganych przez Zamawiającego 

zostanie wykazana przez Wykonawcę przez usługę o sumie wartości 

odpowiadającej danym zadaniom, na które oferty składa Wykonawca. • Jeżeli 

Wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, oraz załączył/uzupełnił 

wykaz i dowody, na te zadania w taki sposób, że nie wykazał dla wszystkich zadań, 

na które złożył oferty spełnienia warunku, a z dokumentów Wykonawcy nie 

wynika, na poczet którego z zadań Zamawiający ma ocenić wykaz i dowody lub 

wynika, że na wszystkie – Zamawiający oceni dokumenty do oferty na zadanie o 

niższym numerze (tj. odpowiednio zadanie nr 1, potem nr 2 itp.). Wartość w 

walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień 

ogłoszenia zamówienia. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 

narodowy Bank Polski nie opublikuje ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank 

Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy 

według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji 



ogłoszenia o zamówieniu. AD. 2 Dysponuje lub będzie dysponował: ZADANIE 

NR 1 1) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 

studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o 

których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w 

danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. 

Rozporządzenia lub posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub 

instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w 

sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej 

oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne; b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) 

nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

2) Z zakresu fizyki 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 

2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 

r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyki lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającą 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 3) Z zakresu chemii 1 

osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 



rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku chemii lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 4) Z zakresu języka 

niemieckiego 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 

r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii 

germańskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego lub 

posiada studia wyższe w kraju w którym językiem urzędowym jest język 

niemiecki, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w 

nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 5) Z zakresu zajęć wychowawczych 3 

osobami: a) będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w 

sprawach rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne 

doświadczenie jako zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w 

sprawach rodzinnych i nieletnich; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem których nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 6) Z zakresu psychoterapii i 



psychoedukacji 1 osobę: a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie 

psychologii; b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 

13 roku życia do 18 roku; c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla 

Nieletnich lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie 

karne lub karne skarbowe. ZADANIE NR 2 1) Z zakresu języka angielskiego 1 

osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub 

lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w 

kraju w którym językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej 

dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 2) Z zakresu 

matematyki 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyki lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w 

szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) 

posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i 

względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 3) Z 

zakresu języka polskiego 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi 



określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku 

filologii polskiej lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. 

Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w 

nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla 

Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 

3 miesięcy; c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub 

karne skarbowe. 4) Z zakresu języka niemieckiego 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 

studia magisterskie na kierunku filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej w 

zakresie języka niemieckiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym 

językiem urzędowym jest język niemiecki, posiadającą co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 5) Z zakresu języka 

hiszpańskiego 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 

r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii 

hiszpańskiej (iberystyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka 

hiszpańskiego lub posiada studia wyższe w kraju w którym językiem urzędowym 

jest język hiszpański, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych, 



gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi doświadczenie w 

pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w 

Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 

przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 6) Z zakresu zajęć wychowawczych 3 

osobami: a) będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w 

sprawach rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne 

doświadczenie jako zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w 

sprawach rodzinnych i nieletnich; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem których nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 7) Z zakresu psychoterapii i 

psychoedukacji 1 osobę: a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie 

psychologii; b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 

13 roku życia do 18 roku; c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla 

Nieletnich lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie 

karne lub karne skarbowe. ZADANIE NR 3 1) Z zakresu języka angielskiego 1 

osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub 

lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w 

kraju w którym językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej 

dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 



której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 2) Z zakresu 

matematyki 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyki lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w 

szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) 

posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i 

względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 3) Z 

zakresu języka polskiego 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi 

określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku 

filologii polskiej lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. 

Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w 

nauczaniu języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla 

Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 

3 miesięcy; c) nie karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub 

karne skarbowe. 4) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 

studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia magisterskie o 

których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania fizycznego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje 



wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w 

danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. 

Rozporządzenia lub posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub 

instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w 

sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej 

oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne; b) posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) 

nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

5) Z zakresu chemii 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 

2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 

r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku chemii lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 6) Z zakresu zajęć 

wychowawczych 2 osobami: a) będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź 

społecznymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-

miesięczne doświadczenie jako zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator 

sądowy w sprawach rodzinnych i nieletnich; b) posiadającymi doświadczenie w 

pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w 

Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 

przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem których nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 7) Z zakresu psychoterapii i 

psychoedukacji 1 osobę: a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie 

psychologii; b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 



13 roku życia do 18 roku; c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych w Schroniskach dla Nieletnich 

lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 

miesięcy; d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub 

karne skarbowe. 8) Z zakresu socjoterapii 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 

studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub ukończyła: zakład 

kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia lub studia 

wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 

specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, b) 

posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie 

karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 

ZADANIE NR 4 1) Z zakresu matematyki 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 

studia magisterskie na kierunku matematyki lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającą doświadczenie w 

pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w 

Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 

przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 2) Z zakresu języka polskiego 1 osobę: a) 

z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia 



Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która 

ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub studia magisterskie 

o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej 

dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 3) Z zakresu 

wychowania fizycznego 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi 

w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 

r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku wychowanie 

fizyczne lub studia magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, 

posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu 

wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, 

§ 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub posiada świadectwo dojrzałości i tytuł 

zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany 

zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w 

dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne; b) posiadającą doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie 

karne lub karne skarbowe. 4) Z zakresu chemii 1 osobę: a) z uprawnieniami 

pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która ukończyła 



studia magisterskie na kierunku chemii lub studia magisterskie o których mowa w 

§ 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie 

dydaktyczne w nauczaniu chemii w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 

szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 5) Z zakresu fizyki 1 osobę: a) z 

uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która 

ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyki lub studia magisterskie o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co najmniej dwuletnie 

doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, 

gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającą doświadczenie w 

pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w 

Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 

przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 6) Z zakresu zajęć wychowawczych 2 

osobami: a) będącymi kuratorami sądowymi zawodowymi bądź społecznymi w 

sprawach rodzinnych i nieletnich, posiadającymi co najmniej 6-miesięczne 

doświadczenie jako zawodowy kurator sądowy lub społeczny kurator sądowy w 

sprawach rodzinnych i nieletnich; b) posiadającymi doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem których nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 7) Z zakresu psychoterapii i 

psychoedukacji 1 osobę: a) posiadającą co najmniej studia magisterskie w zakresie 

psychologii; b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 

13 roku życia do 18 roku; c) posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą w 

Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla 



Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 

3 miesięcy; d) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub 

karne skarbowe. ZADANIE NR 5 1) Z zakresu wychowania fizycznego 1 osobę: a) 

z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która 

ukończyła studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu wychowania 

fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 

ponadgimnazjalnych lub ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1, 

§ 4 ust. 1, § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia lub posiada świadectwo dojrzałości i tytuł 

zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany 

zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w 

dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, 

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne; b) posiadającą doświadczenie w pracy z 

młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach 

dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – przez okres 

minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie 

karne lub karne skarbowe. 2) Z zakresu języka angielskiego 1 osobę: a) z 

uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która 

ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki 

stosowanej w zakresie języka angielskiego lub posiada studia wyższe w kraju w 

którym językiem urzędowym jest język angielski, posiadającą co najmniej 

dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w szkołach 

podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-



pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 3) Z zakresu 

matematyki 1 osobę: a) z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1575), która ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyki lub studia 

magisterskie o których mowa w § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadająca co 

najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu matematyki w 

szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych; b) 

posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karaną i 

względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 4) Z 

zakresu zajęć wychowawczych 2 osobami: a) będącymi kuratorami sądowymi 

zawodowymi bądź społecznymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, posiadającymi 

co najmniej 6-miesięczne doświadczenie jako zawodowy kurator sądowy lub 

społeczny kurator sądowy w sprawach rodzinnych i nieletnich; b) posiadającymi 

doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach 

Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-

pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie karanymi i względem 

których nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe. 5) Z zakresu 

psychoterapii i psychoedukacji 1 osobę: a) posiadającą co najmniej studia 

magisterskie w zakresie psychologii; b) posiadającą doświadczenie w pracy z grupą 

młodzieży w wieku od 13 roku życia do 18 roku; c) posiadają doświadczenie w 

pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, Zakładach Poprawczych lub w 

Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 

przez okres minimum 3 miesięcy; d) nie karaną i względem której nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 6) Z zakresu socjoterapii 1 osobę: a) z 

uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), która 



ukończyła studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub ukończyła: 

zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia lub 

studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne, lub zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 

specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, b) 

posiadającymi doświadczenie w pracy z młodzieżą w Ośrodkach Kuratorskich, 

Zakładach Poprawczych lub w Schroniskach dla Nieletnich lub poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych – przez okres minimum 3 miesięcy; c) nie 

karanymi i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp)  

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 



WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) oraz 

ust. 5 pkt 1), 5) – 8) ustawy p.z.p. względem Wykonawcy, ewentualnych 

podwykonawców oraz podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca: a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) 

ustawy]; b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, [na 

dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy]; c. 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 



dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) 

ustawy]; d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z.) , [na 

dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) oraz art. 24 ust. 5 pkt 

8 ustawy]; e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do s.i.w.z. [na dowód okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 22) ustawy]; f. oświadczenia wykonawcy o braku 

wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 9 do s.i.w.z. [na dowód okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 5) i pkt 6) w zakresie kary ograniczenia wolności lub grzywny]; g. 

oświadczenia wykonawcy, że nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000.00 zł zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do s.i.w.z. [na dowód okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7)]; h. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z 



opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do s.i.w.z.) [na dowód 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8)]; 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) oraz 

ust. 5 pkt 1), 5) – 8) ustawy p.z.p. względem Wykonawcy, ewentualnych 

podwykonawców oraz podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca: 1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 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 (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 

12 do s.i.w.z.) oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa 

są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, 

o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany 

jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. c) w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 



wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) dokumentów 

dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega 

na zasobach podmiotu trzeciego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Na potrzeby oceny ofert wg. tzw. procedury odwróconej oferta musi zawierać: a) 

wypełniony Formularz Ofertowy [w załączeniu wzór formularza do ewentualnego 

wykorzystania – załącznik nr 2 do s.i.w.z.], b) wypełniony Formularz Cenowy [w 

załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 3 do 

s.i.w.z.], c) wypełniony Formularz Doświadczenie w zakresie usług” [w załączeniu 

wzór formularza do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 14 do s.i.w.z.] wraz 

z dowodami realizacji wykazanych w tym Formularzu usług – jeżeli Wykonawca 

ma wolę wykazania doświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 Ad Lp. 2 tj. w 

zakresie kryteriów oceny ofert, d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 

6 ust. 1 [UWAGA: NIE NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH 

MOWA W § 6 UST. 2 ORAZ UST. 3 NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT], e) w 

przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o 

którym mowa w ust. 5 lit. b), f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje 



się za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), f) 

dokumenty dotyczące wadium zgodnie z postanowieniami § 8 s.i.w.z. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) ZADANIE NR 1 – 1 

000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100); b) ZADANIE NR 2 – 1 000.00 zł 

(słownie: jeden tysiąc zł 00/100); c) ZADANIE NR 3 – 500.00 zł (słownie: pięćset 

zł 00/100); d) ZADANIE NR 4 – 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100); e) 

ZADANIE NR 5 – 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100). 2. Każdy z 

Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy 

kwot wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do 

postępowania. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 

do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00. 4. Wadium musi obejmować cały 

okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 5. Wadium w 

formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 1 

ust. 9 s.i.w.z. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej 

niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę 

dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkich Współwykonawców lub 

lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 



Współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) 

kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres 

związania ofertą, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw; b) lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; c) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust. 5 ustawy). 7. Postanowienia 

ust. 6 stosuje się również do poręczeń, określonych w ust. 4 lit. b) i e). 8. Na 

poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł: „Wadium do przetargu nr 

LWZP-2401-4/18 – dotyczy zadania nr …………….” 9. Wadium należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu 

za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną 

wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty 

kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu 

poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do 

stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, do oferty należy załączyć w oddzielnej koszulce czy kopercie 

dokument gwarancji lub poręczenia (nie zszywać z ofertą) albo złożyć dokument 

gwarancyjny w kasie Sądu - pok. nr 113 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 



Świdnik) do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 11:00. Zamawiający zaleca 

składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga 

złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia 

wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy 

może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z 

gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie 

wygaśnięcia/odwołania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób 

zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest 

kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 11. W przypadku 

wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się, aby dokument potwierdzający 

dokonanie przelewu został załączony do oferty. 12. Oferta Wykonawcy, który nie 

wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy). 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 



Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 



elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  



 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 



dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-08-31, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 



 

 

Część 

nr: 
1 Nazwa: 

Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w 

Bychawie 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi edukacyjne na rzecz 

uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie tj. w zakresie zadania nr 1 

obejmują: 1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. zakresie: - wychowania fizycznego 

– w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 3 godziny tygodniowo); 

- fizyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - chemii - w ilości 8 godzin miesięcznie 

(przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 

2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin wyniesie 

odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - 

języka niemieckiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w 

których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 

przedmiotów szkolnych w lipcu 2019 r. zakresie: - wychowania fizycznego – w 

ilości 16 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 4 godziny tygodniowo); 3. 

zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do 

czerwca 2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo); 4. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i 

prowadzeniu zajęć wychowawczych w wymiarze 120 godzin miesięcznie w okresie 

od września 2018 r. do lipca 2019 r. (tj. 3 osoby po 40 godzin miesięcznie). 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 85121270-6 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2018-09-10 

data zakończenia: 2019-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w 

Świdniku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi edukacyjne na rzecz 

uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku tj. w zakresie zadania nr 2 

obejmują: 1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 

okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. zakresie : - języka angielskiego – w 

ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 

godziny tygodniowo); - matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym 



maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo); - języka polskiego w 

ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 

godziny tygodniowo); - języka niemieckiego w ilości 4 godziny miesięcznie (przy 

czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - języka hiszpańskiego w ilości 4 

godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 2. zajęcia z 

zakresu psychoterapii i psychoedukacji w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2019 r. wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); 3. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu 

zajęć wychowawczych w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. w wymiarze 

120 godzin miesięcznie (tj. 3 osoby x 40 godzin miesięcznie).  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 85121270-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2018-09-10 

data zakończenia: 2019-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
3 Nazwa: 

Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w 

Świdniku (zadanie nr 3) w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi edukacyjne na rzecz 

uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku (zadanie nr 3) w okresie od 

września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują: 1. zajęcia dydaktyczno 

wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: - języka angielskiego – w 

ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie po 2 

godziny tygodniowo); - matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo); - języka polskiego w 

ilości 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 godziny (przy czym maksymalnie po 2 

godziny tygodniowo); - zajęcia plastyczne w ilości 6 godzin miesięcznie (przy 

czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. 

i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 3 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - wychowania 

fizycznego – w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których 

maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 6 godzin (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - chemii - w ilości 4 godzin miesięcznie 

(przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 



2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie 

odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie po 2 godziny tygodniowo); 2. 

zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie 

(przy czym . maksymalnie 2 godziny tygodniowo); z wyjątkiem miesiąca września 

2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie 

odpowiednio po 2 godziny; 3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin 

miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca 

września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie 

odpowiednio po 2 godziny; 4. zajęcia edukacyjne polegające na organizowaniu i 

prowadzeniu zajęć wychowawczych w wymiarze 80 godzin miesięcznie (tj. 2 

osoby po 40 godzin miesięcznie).  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 85121270-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2018-09-10 

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 



Część 

nr: 
4 Nazwa: 

Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w 

Łęcznej (zadanie nr 4) w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi edukacyjne na rzecz 

uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej (zadanie nr 4) w okresie od 

września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują: 1. zajęcia dydaktyczno 

wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: - matematyki - w ilości 8 

godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem 

miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin 

wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny 

tygodniowo); - języka polskiego w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - fizyki w ilości 3 

godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie po 1 godzinie tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 2 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo); - chemii w ilości 3 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 1 

godzinie; - wychowania fizycznego – w ilości 10 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2/3 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 2. zajęcia z zakresu 

psychoterapii i psychoedukacji w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 3. zajęcia edukacyjne 

polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w wymiarze 80 



godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie).  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 85121270-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2018-09-10 

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr: 
5 Nazwa: 

Usługi edukacyjne na rzecz uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w 

Lublinie (zadanie nr 5) w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi edukacyjne na rzecz 

uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie (zadanie nr 5) w okresie od 

września 2018 r. do czerwca 2019 r. obejmują: 1. zajęcia dydaktyczno 

wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w zakresie: - wychowania fizycznego – w 

ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r., w których maksymalna 



ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo); - matematyki - w ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r. w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); - języka angielskiego w 

ilości 8 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z 

wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i czerwca 2019 r. w których maksymalna 

ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 godziny (przy czym maksymalnie 2 

godziny tygodniowo); 2. zajęcia z zakresu psychoterapii i psychoedukacji w 

wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 

3. zajęcia z zakresu socjoterapii w wymiarze 6 godzin miesięcznie (przy czym 

maksymalnie 2 godziny tygodniowo) z wyjątkiem miesiąca września 2018 r. i 

czerwca 2019 r., w których maksymalna ilość godzin wyniesie odpowiednio po 4 

godziny (przy czym maksymalnie 2 godziny tygodniowo); 4. zajęcia edukacyjne 

polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w wymiarze 80 

godzin miesięcznie (tj. 2 osoby po 40 godzin miesięcznie).  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 85121270-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2018-09-10 

data zakończenia: 2019-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


