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Iława: Usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora 
Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn.: Razem 
możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w 
Powiecie Iławskim. Postępowanie znak: PCRE.271.5.14 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława, 
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6492435, faks 89 6492435. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradnia.ilawa.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka powiatowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pełnienia funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu pn.: Razem możemy więcej - kompleksowe 
wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim. Postępowanie znak: PCRE.271.5.14. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w 
ramach projektu pn.: Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla szkół, przedszkoli z terenu powiatu Iławskiego, biorących udział w 
projekcie. W ramach projektu zostanie wyłonionych sześciu SORE, przy czym każdy z nich będzie pełnił 
funkcję dla 7-8 szkół/przedszkoli. 2.Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę zgodnie z 
wytycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla 
Priorytet III POKL Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju 
Szkół w zakresie realizacji zadań SORE, w tym zwłaszcza zgodnie z Poradnikiem Beneficjenta będącym 
podstawą realizacji projektu, w ramach którego jest ogłaszane przedmiotowe postępowanie. Zgodnie z 
treścią Poradnika Beneficjenta Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji jest specjalistą zewnętrznym spoza 
szkoły/przedszkola, której jest pracownikiem, bezpośrednio współpracującym z placówkami w realizacji 

rocznego planu wspomagania. 3.Przedmiot zamówienia składa się z następujących sześciu osobnych 
części: 1) Część I - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących 
szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława -Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Gimnazjum 
Publiczne, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława -Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w 
Kisielicach, Liceum Ogólnokształcące, ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice -Zespół Szkół Rolniczych im. 
H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Technikum, ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice -Zespół Szkół w 
Kisielicach, Publiczne Gimnazjum, al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice -Zespół Szkół w Kisielicach, 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice -Szkoła Podstawowa w 
Łęgowie, Łęgowo 75, 14-220 Kisielice -Szkoła Podstawowa w Goryniu, Goryń 88, 14-220 Kisielice 
2)Część II - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących 
szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Liceum Ogólnokształcące, 

ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława -Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Technikum 
Zawodowe ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława -Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława -Zespół Szkół w Zalewie, Gimnazjum w 
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Zalewie, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo -Zespół Szkół w Zalewie, Szkoła Podstawowa im. K. I. 
Gałczyńskiego, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo -Zespół Szkół w Borecznie, Szkoła Podstawowa, Boreczno 
22, 14-230 Zalewo -Szkoła Podstawowa w Bartach, Barty 23, 14-230 Zalewo -Gimnazjum Samorządowe 
nr 1 im. M. Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława 3)Część III - pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie, Technikum Zawodowe, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława -Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława -Samorządowa 
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach, ul. Szkolna 2, 14-204 Rudzienice -
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wikielcu, Wikielec 15 E, 14-200 Iława -Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Lasecznie, Laseczno 43, 14-202 Iława -Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Dąbrowskiego 17 B, 
14-200 Iława -Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wiejska 3, 14-200 Iława 4)Część IV - pełnienie funkcji 
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu, Liceum Ogólnokształcące, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz -Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu, Technikum, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz -Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w 
Suszu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz -Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu, ul. Piastowska 5, 14-240 Susz -Szkoła Podstawowa w 
Babiętach Wielkich, Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz -Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Jawty 
Wielkie 6, 14-240 Susz -Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie, Gałdowo 24, 14-241 Ząbrowo -
Przedszkole w Suszu, ul. Piastowska 1 A, 14-240 Susz 5)Część V - pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół, Gimnazjum w 
Grabowie-Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental -Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Grabowie-

Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental -Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Noblistów w Iławie, ul. Wiejska 11, 14-202 Iława -Samorządowe Gimnazjum we 
Franciszkowie, Franciszkowo 18, 14-200 Iława -Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie, 
Franciszkowo 18, 14-200 Iława -Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne, ul. Kasprowicza 3, 14-200 Iława 
-Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Kościuszki 22 A, 14-200 Iława -Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Andersa 8 A, 
14-200 Iława 6)Część VI - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących 
szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół w Lubawie, Liceum Ogólnokształcące, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa -
Zespół Szkół w Lubawie, Technikum, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa -Zespół Szkół w Lubawie, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa -Szkoła Podstawowa w Lubawie, ul. 
Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa -Zespół Szkół, Gimnazjum w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa -
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa -Szkoła Podstawowa w 

Tuszewie, Tuszewo 24, 14-260 Lubawa -Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Rumienica 29, 14-260 Lubawa 
4.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części i dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jedną, kilka lub wszystkie części, z tym że osoba 
wskazana w ofercie do pełnienia funkcji SORE w danej części może pełnić tę funkcję tylko w tej jednej 
części (funkcji nie można łączyć). Wykonawca załącza do oferty te formularze ofertowe dotyczące danej 
części, na które składa ofertę. 5.Usługa pełnienie funkcji SORE będzie realizowana przez okres od dnia 
podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2014 r.) do 31 sierpnia 2015, w łącznym 
wymiarze 1300 h (średniomiesięcznie 100 h). 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy, o której mowa w § XXIII SIWZ. 
7.Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 
80.40.00.00-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 8.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się 
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje 
udział podwykonawców. 9.Zamawiający informuje, że wskazane przez Wykonawcę do wykonania 
zamówienia osoby, muszą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Programu Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014r. wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz 
Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR z dnia 24.12.2012 r. wykonywać 
powierzone im zadania osobiście. 10.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tytuł projektu Razem możemy więcej- 
kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp (wzór nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ). Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

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

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp (wzór nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ). Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

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

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp (wzór nr 2, o którym mowa w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ). Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, 
a w przypadku gdy wykonawca jest osobą fizyczną sam jest zdolny do wykonania zamówienia tj. 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, w 
każdej części, na którą składa ofertę, która spełnia następujące warunki: a) posiada wykształcenie 
wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, b) posiada stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, c) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy 
nauczyciela/pedagoga/psychologa/ dyrektora w szkole lub innej placówce systemu oświaty d) posiada 
doświadczenie w prowadzeniu różnych form pracy z grupami skierowanych do nauczycieli (np. 
przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup 
przedmiotowych, doradztwo) lub ukończyła szkolenie dla SORE oraz złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunku zgodnie ze wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez 
Wykonawcę wzoru nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz 

złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 
pkt.2) SIWZ. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie wykształcenia i ukończonych szkoleń 
dopuszcza odpowiadające im wykształcenie i szkolenia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z przepisami ustawy o zasadach 
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 
r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który 
zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także 
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego 
zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu 
zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień oświatowych, ekonomicznych i 
prawnych.  

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

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp (wzór nr 2, o którym mowa w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ). Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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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 spełnianiu 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 do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami;  

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1.Wypełniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),2.Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się 
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 5 jeżeli wykonawca przewiduje 
udział podwykonawców. 3.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, 
jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. 4.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII 
ust.1 pkt. 4). 5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych 
podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania 
podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikać: 1)kto jest podmiotem przyjmującym 
zasoby, 2)jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 3)w jaki sposób zostaną 
wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 4)jakiego 
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charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 5)jaki jest zakres i w jakim okresie 
inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy w §9 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, którego treść 
jest następująca § 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą 
obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 2) zmiany 
terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez 
zamawiającego. 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego. 4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły 
wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
przedmiotu umowy. 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 
które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy. 6) w przypadku 
urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego 
wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy. Koszty 

związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca. 7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w treści umowy. 8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 
Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9) Wystąpienia 
konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują 
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne 
spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 10) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 
propozycję zmiany, o której mowa w pkt.8) nie później niż 2 dni przed planowanym skierowaniem do 

realizacji zamówienia którejkolwiek osoby. 3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w 
ust.1 pkt.1)-5) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu 
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.poradnia.ilawa.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum 
Rozwoju Edukacji w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

17.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, ul. Kopernika 8A, 
14-200 Iława, w pokoju 10. 
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: 1.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tytuł projektu Razem możemy więcej- 
kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego 

dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 
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oraz zakres jego umocowania. Dokument musi być podpisany przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika 
należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja 
będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 

Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Iławie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława; -Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Gimnazjum Publiczne, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława; -Zespół 
Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Liceum Ogólnokształcące, ul. Daszyńskiego 12, 
14-220 Kisielice; -Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Technikum, ul. 

Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice; -Zespół Szkół w Kisielicach, Publiczne Gimnazjum, al. Wojska 
Polskiego 2, 14-220 Kisielice; -Zespół Szkół w Kisielicach, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, al. 
Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice; -Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Łęgowo 75, 14-220 Kisielice; -
Szkoła Podstawowa w Goryniu, Goryń 88, 14-220 Kisielice.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Bohaterów 

Września 1939 Roku w Iławie, Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława; -Zespół Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Technikum Zawodowe ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława; -
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,ul. Kopernika 
8a, 14-200 Iława; -Zespół Szkół w Zalewie, Gimnazjum w Zalewie, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo; -
Zespół Szkół w Zalewie, Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo; -
Zespół Szkół w Borecznie, Szkoła Podstawowa, Boreczno 22, 14-230 Zalewo; -Szkoła Podstawowa w 
Bartach, Barty 23, 14-230 Zalewo; -Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie, ul. 
Kościuszki 2 A, 14-200 Iława;.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 

Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie, Technikum Zawodowe, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława; -Zespół Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Iławie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława; -Samorządowa 
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach, ul. Szkolna 2, 14-204 Rudzienice; -
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wikielcu, Wikielec 15 E, 14-200 Iława; -Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Lasecznie, Laseczno 43, 14-202 Iława; -Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Dąbrowskiego 17 B, 

14-200 Iława; -Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wiejska 3, 14-200 Iława;.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 

Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu, Liceum Ogólnokształcące, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz; -Zespół Szkół im. Ireny 
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Kosmowskiej w Suszu, Technikum, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz; -Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w 
Suszu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz; -Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu, ul. Piastowska 5, 14-240 Susz; -Szkoła Podstawowa w 
Babiętach Wielkich, Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz; -Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Jawty 
Wielkie 6, 14-240 Susz; -Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie, Gałdowo 24, 14-241 Ząbrowo; -
Przedszkole w Suszu, ul. Piastowska 1 A, 14-240 Susz;.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół, Gimnazjum w 

Grabowie-Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental; -Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Grabowie-
Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental; -Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, ul. Wiejska 11, 14-202 Iława; -Samorządowe 
Gimnazjum we Franciszkowie, Franciszkowo 18, 14-200 Iława; -Samorządowa Szkoła Podstawowa we 
Franciszkowie, Franciszkowo 18, 14-200 Iława; -Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne, ul. Kasprowicza 
3, 14-200 Iława; -Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Kościuszki 22 A, 14-200 Iława; -Przedszkole Miejskie nr 
5, ul. Andersa 8 A, 14-200 Iława;.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pełnienie funkcji Szkolnego 
Organizatora Rozwoju Edukacji dla następujących szkół/przedszkoli: -Zespół Szkół w Lubawie, Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa; -Zespół Szkół w Lubawie, Technikum, ul. Gdańska 
25, 14-260 Lubawa; -Zespół Szkół w Lubawie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Gdańska 25, 14-260 

Lubawa; -Szkoła Podstawowa w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa; -Zespół Szkół, 
Gimnazjum w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa; -Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Prątnicy, 
Prątnica 9, 14-260 Lubawa; -Szkoła Podstawowa w Tuszewie, Tuszewo 24, 14-260 Lubawa; -Szkoła 
Podstawowa w Rumienicy, Rumienica 29, 14-260 Lubawa;.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


