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praktykach zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego , ul. marszałka Józefa 

Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8761001, faks 0-15 

8761001. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrudnik.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna placówka oświatowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji opiekuna uczniów na 

praktykach zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem w związku z projektem Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest objęcie funkcji opiekuna uczniów na praktykach zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w związku z projektem Wdrożenie i Certyfikacja 

Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

zakresie jak w Zał. nr 1.1. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Pełnienie funkcji opiekuna uczniów na praktykach 

zawodowych dla uczniów Technikum Mechanicznego o zawodzie technik mechanik oraz Technikum 

Przemysłu Drzewnego o zawodzie technik technologii drewna. Praktyka zawodowa będzie 



zorganizowana przez szkołę u pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 

244, poz.1626) w terminach: m-c maj 2011 r. (wszystkie dni robocze), m-c maj 2012 r.(wszystkie dni 

robocze),m-c maj 2013 r. (wszystkie dni robocze). Dobowy wymiar godzin zajęć praktyki zawodowej - 

8 godzin (od godz. 7:00 do godz. 15:00). Praktyka zawodowa dla uczniów będzie prowadzona w 

grupach umożliwiających realizację programu nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do 

użytku w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przez dyrektora 

szkoły. Podziału na grupy dokona dyrektor szkoły w porozumieniu z podmiotem przyjmującym 

uczniów na praktykę zawodową. Do obowiązków osoby występującej jako opiekun uczniów na 

praktykach zawodowych będzie należało: a) nadzór nad realizacją programu praktyki zawodowej, b) 

opieka nad uczniami przebywającymi na praktyce zawodowej, c)powiadamianie szkoły o naruszeniu 

przez ucznia dyscypliny pracy, d) sprawdzanie obecności uczniów na praktyce zawodowej (lista 

obecności), e) realizacja programu praktyk w porozumieniu z pracodawcą, f) dbanie o zachowanie 

przepisów BHP, g)przeprowadzenie egzaminu na zakończenie praktyki, h) sporządzanie dokumentacji 

przebiegu praktyki (zestawień, ankiet, sprawozdań na drukach lub formularzach otrzymanych od 

Koordynatora Projektu), i) inne obowiązki określone w przepisach dotyczących organizacji i 

przeprowadzania praktyk zawodowych uczniów. Wymagania Zamawiającego co do osoby pełniącej 

funkcję opiekuna uczniów na praktykach zawodowych: minimum średnie wykształcenie techniczne 

kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, staż pracy minimum 1 rok nauczania przedmiotów 

zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.20.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 2 do SIWZ oraz przedłoży Świadectwo 

ukończenia szkoły średniej technicznej lub dyplom ukończenia studiów wyższych albo 

dokument ukończenia studiów podyplomowych na kierunku (specjalności) odpowiednim 



dla zawodu, którego będą opiekunami, a także zaświadczenie o uprawnieniach 

pedagogicznych oraz zaświadczenie o stażu pracy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 2 do SIWZ oraz wykaz osób zał. Nr 

5do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej technicznej lub dyplom ukończenia studiów wyższych albo 

dokument ukończenia studiów podyplomowych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, 

którego będą opiekunami - Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (uprawnienia 

pedagogiczne) - Zaświadczenie o stażu pracy. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zsrudnik.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. 

gen. Władysława Sikorskiego ul. Marszałka Piłsudskiego 28 37-420 Rudnik nad Sanem. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

28.04.2011 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Marszałka 

Piłsudskiego 28 37-420 Rudnik nad Sanem pokój nr 22 - sekretariat (I piętro). 

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: Projekt Wdrożenie i Certyfikacja System Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego, Numer konkursu: 19/P 

 

        

       Koordynator Projektu 

       Dyrektor Zespołu Szkół 

       mgr Edward Wołoszyn 

 


