
 
 

GNT/343/3/2008 

                                                                              Nowy Tomyśl, 04. czerwca 2008r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM    
 

Nazwa zamówienia: 

Usługa edukacyjna – obsługa prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i 

języka niemieckiego 

1) Nazwa i adres zamawiającego: 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Os. Północ  

64-300 Nowy Tomyśl 

www.gim-nt.com  

sekretariat@gim-nt.com  

Pn.-Pt. od 8,00 do 15,00  

 

2) Określenie trybu zamówienia: 

Przetarg nieograniczony 

 

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w sekretariacie Gimnazjum pok. nr 2, Os. Północ 25 w 

Nowym Tomyślu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00, oraz na stronie  

 internetowej www.gim-nt.com  

  

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

Obsługa prowadzenia zajęć dydaktycznych  z języków angielskiego i niemieckiego w latach 

szkolnych 2008/2009 i 2009/2010. Szacunkowy wymiar nauczania w roku 

szkolnym2008/2009 to : 

 100 godzin lekcyjnych języka angielskiego i 40 godzin lekcyjnych języka niemieckiego 

zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym na dany rok szklony. Ostateczna ilość godzin 

zostanie ustalona w umowie, będzie dostosowana do potrzeb i zmienna w każdym roku 

szkolnym. Przetarg dotyczy ceny brutto za obsługę jednej godziny lekcyjnej, efektywnie 

przepracowanej przez nauczyciela bez okresu ferii, przerw świątecznych i wakacji. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4  Usługi edukacyjne 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   

6) Termin wykonania zamówienia:  

Lata szkolne 2008/2009 i 2009/2010  



 

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy zdolny do  

wykonania zamówienia. Wykonawca przydzieli do realizacji zadania kadrę lektorską 

posiadającą wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe, przygotowanie 

pedagogiczne, merytoryczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w Gimnazjum. 

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

-  

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

 

  - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 do 10 Prawa zamówień publicznych, 

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 Prawo 

zamówień publicznych opisanych w pakt. 1.1 do 1.4 

  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania, 

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem 

art.26 ust 3.  

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności chyba, ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudnia uczciwej konkurencji. 

  

      8) Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

| Nazwa kryterium                                                                            |Waga    | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Cena za wykonanie zamówienia, tj. cena brutto za jedną godzinę 

 lekcyjną              |100     | 

--------------------------------------------------------------------------- 

10) miejsce i termin składania ofert: 
  w siedzibie zamawiającego Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Os. Północ 25 

64-300 Nowy Tomyśl 

w sekretariacie pokój nr 2 



Do dnia 18. czerwca 2008r do godziny 12:00  

 

 

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
 w siedzibie zamawiającego Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Os. Północ 25 

64-300 Nowy Tomyśl 

Pokój nr 32 

 

dnia 18 czerwca 2008r o godz. 12:30                           

12) termin związania ofertą 
Okres związania z ofertą  30 dni. 

         

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza zawierania umowy ramowej. 

  

 

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której 

będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowaniu aukcji elektronicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ____________________________________ 

                                                                   podpis zamawiającego 

 

 


