Fundusze
Europejskię

r,qłŁry*piT!\,CI Unia Eurepejska

§W|ĘTOKRŻY§K|E EuropęjskiFundusz§połeczny

Prcgram Regionalny

Zapytanie ofeńowe na realizację usługi edukaryjnej w ramach projektu współfinansowanego
prz'ez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.z.2018
Strawczyn dn. 28.09.ż018 r.
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Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekĘ konkursowe)
Zapytanieofeńowe z dnia 28.09.2018 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z art.4 pkt 8 Gmina Strawczyn l żłobękGminny w
Strawczynie w związku z realizacją proj ektu RPSW. 08. 0 1 .0 1 -26-00 12l 17
pn. ,,AKTYW\I RODZICE - SZCZĘŚr,rWn DZIF'CI" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego V/ojewódzd,ła Świętokrzyskiego, Ośpriorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo,Działańe: RPSW.08.01.00 Równośó mężczyzni kobiet we wszystkich
dziedzinach, w§m dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życiazawodowego i
prywatnego, Poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
(projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego zwraca się zzapytaniem o podanie ceny:
I. Przedmiot zamówienia:

KOD CPV: kod

80

11

0000-8 Usługi szkolnictw a ptzedszkolnego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenieusługi gimnastyki korekryjnej i obserwację
postawy w Żłobku Gminnym w Strawcrynie dla 20 dzteci w okresie ,Óitłri"ii projektu nr

RPSW.08.01.01-26-00l2l|7 realizowanego przez Gminę Strawcąłr/ŻłobekGminny w Strawczynie.
Usługa będzie świadczona w okresie od momentu podpisania umowy do 30.06.2019 r. w wymiarze
35 godzin.

2. Zajęcia odbywaó się będą w złobku po 1 godz., w wybrany dzięń od poniedziałku do piątku w sali
udostępnionej przez dyrektora żŁobka. Za godzinę przyjmuje się godzinę zegarową trwającą 60

minut.

t

3.Narok2018 zostałodozręalizowania9godz.ząęc,narok2019-ż6.godz.zajęó.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy,którzy spełnią następujące warunki

dostępu:

1) Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do prowadzeniazajęógimnasĘki korekcyjnej i obserwację
postawy - wyksźałcenie fizjoterapeutyczne
2) Min. roczne doświadczenie w prowadzeniuzĄęó gimnastyki korekcyjnej i obserwację postawy ocena na podstawie deklaracji zawaftej w formularzu.

2.Wykaz dokumentóq jakie oferenci mają dostarcryć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)

formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu);

2) dokumenty potwierdzająee posiadane kwalifikacje tj. kopia dlplomu (w przypadku osób
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ftzycznych)
3) vrrykaz kadry wraz z podaniem kwalifikacji i doświadczenia, która będzi e realizowŃa usługę oraz
kopiami dokumentów potwierdzając,ychkwalifikacje (w przypadku pozostałych podmiotów)
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu zudziału
w postępowaniu (wg wzoru w zńączeniu).
Oferta powinna zawieraó proponowaną cenę brutto za 1 godzinę zajęó.
3.

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:

a) Oferenci, I<tórzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z ZanańĄącyrn. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powipania między Zamawiającym lub osobami
uPoważnionymi do zaciągańa zobońązań w imieniu ZamawiĄącego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamańającego cąrnnościzńązanę z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczęniuw spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji cńorlkaorganu nadzorczegolń zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) Oferenci, I<tótzy w ciągu ostatnich 3 lŃ ptzed wszczęciem postępowania v,ryządzili
ZamawiEącemu szkodę przęz to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiryania wobec
ZalnavlĄącego, chyba, że było to następstwem okoliczności, za któte Oferent nie ponosił
odpowiedzialności;
c) Oferenci,klórzy w ciągu ostatnich 3latprzed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania
umowy zZamav,łtającym pomimo wyboru ich oferty;
d) Oferenci, któtzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do
wykonywania określonej dzińalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeńa.

III. OPis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowałprry wyborze oferĘo wrazz
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystriejsą zostanie uzr:e.na

punktóww kryteriach
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Kryterium Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do
realizacji zamówienia będzie rozpatrwane na podstawie złożonej

skierolłarrych do

przez wJlkonalucę deklaracji zawartej w formularzu. znączenie
kryterium - 10 %. Ękonawca wskqże do pełnienia realizacji
ą

q

e
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niż wymagane w wąrunkach udziąłu w postepowaniu opisane
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l) doświadczeniezawodowe minimalne tj.
2)

do świ adcz

1 rok

- 0 pkt

doświadczeniezawodowe powyżej ] roku do 2 lat włqcznie - 3

pkt

doświadczeniezawodowe powyżej 2 ląt do 3 lat włqcznie- 5 pkt
4) doświadczenie zqwodowe poltyżej 3 lat do 4 lat włqcznie - 7 pkt
5) doświadczenie zawodowe powyżej 4 ląt - 10 pkt
3)

Określenie doświadczeniu poniĘ wmaganego minimum w
ofercie b ędzie s kutkow ałn o drałceniem oferty.

IV. Środki finansowania
7-.amówieńe jest dofinansowane

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódnvła
Swiętokrzyskiego na lata 2014-20ż0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie rrmowy o dofinansowanie projektu: ,'AKTY\ĄĄ\I RODZICE
SZCZĘŚLIWE DZIECI,

V. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r.
Na rok 2018 zostało do zlealizowania 9 godz. zajęó, na rok 2019 *26 godz. zEęć.

YI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty naIeży składać do dnia 10 pńdziemika 2018 r. do godz. 13.15, w Złobku Gminnym w
Strawczynie,ul. Żercmskiego 16A,26-067 Strawcąm (pokój Biuro projektu,,Aktywni rodzice_
szczęśliwe dzieci"). Oferty w formie pisemnej możrra składać osobiścielub nadsyłaćpocńą
tradycyjną na Ww adres. Oferty złożonew formie innej niż w;rmienione i oferty złożonepo
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.Liczy się data wpływu do siedziby ZamawiĄącego.

VII. Opis sposobu przygotowania ofeń:

1. Ofertę naleĘ sporządzió w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewazności.
2.Tręśćoferty musi odpowiadać treścininiejszego ogłoszenia.
3. Oferta oraz inne oświadczenia winny byó ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane
i opieczętowane pieczątką imiennąprzezwłaściwedsoby do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Żłobek Gminny w Strawczynie
ul. Zeromskiego l64,
26-067 Strawczyn

Zamówienie na: Prowadzenie zajęć gimnastyki korekryjnej i obserwację postawy dla dzieci w
żłobkuw ramach projektu ,,AKTYWNI RODZICE -SZCZĘŚLIWE DZIECI".
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Nie otwieraó przed 10.10.2018 n, godz. 13.30
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018
Zamawiającego.

r.

godz. 13.30

w siedzibie

5. Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 4, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazańe w siedzibie Zamawiającego, bądź
przedwczesne, prz}padkowe otwarcie.

6.

Wszelkie koszĘ zńązane zprzygotowaniemoraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

VII. Informacja doĘcząca zawarcia umowy z Wykonawcą.
- Z Wykonawcą, któ.y złożynajkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa narealizację usługi
- O wyborze oferty Zamawiający zawtńomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zanówieńa,
- Termin związanta ofertą

-

30 dni,

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznanazanĄkorzystniejszą zobowiązany jestzawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przęzZamavłiającego

Osoba upoważniona do kontaktów: AgataWychowaniec, tel.: 888526312

IX. Pozostałe postanowienia

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwośćuniewżnienia postępowania bez podaniaqzlczyny.
2.W prrypadku, gdy wybrany Wykonawca odsĘpi od podpisania rrmo\My zZanawiaj1cym, możliwe

jest podpisanie przez Zanańającego umowy

z

kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu

uzyskał kolej ną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamańający może w toku badania i oceny ofert żądaó od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treścińożony ch ofert.
4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywis§ch omyłek pisarskich,
niezvłłoczńe zawiadaniając o tym danego Wykonawcę.
5. Zamańający informuj e,iżw umowie zawartej z Wykonawcąznajdowń się będą zapisy
dotyczące kar umownych.
6. Przewiduje się możliwośódokonl,wania zmianpostanowień umowy gdy:
6.1.1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
zmianzasad finansowaniazadańawynikającego z podpisanych ptzezZamańającego umów z
Instytucj ami Pośredniczącymi.
6.1.2. nastąpi zmiana adresu miejsca zarieszkańa Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów
kont bankolvych oraz danych iden§fikacyjnych
6.1.3. nastąpi zmiana adresu realizaĄi projektu lub siedziby Zamawiającego
6.1.4. nastąpi koniecznośćlikwidacji oczlrvistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tręści
umoWy
6.1.5. nastąpi zmianapowszechnie obowiąujących przepisów prawa w zakresie mającym wpłyłvna
r ealizacj ę przedmiotu umowy ;
6.1.6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, żę więdza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłabyna krąg Oferentów ubiegających
się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
6.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostńy spełnione łąszńe następujące
warunki:
6.1.7.1. koniecznośćzmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiĄący,
dzińając znaIeźqĄą starannością,nie mógł przewidzieć,
6.1.7.2 wartośó zmiany nie przekracza5OYo wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6.2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 6.1.1.-6.1.7, powyżej Wykonawca lub
Zamawiajqcy zŁoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy,
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wskazując okoliczności,które miĄ łvpływna wystąpienie tych sytuacji, ńezwłocznie po ich
zaistnieniu. Powyższe zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks.
W przypadku kilżdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wroszącego propozycję
zmian leĘ udokumentowanie powstałe okoliczności.
6.3.Wszystkie postanowienia ust. 6.1.1.-6.1.7. powyżej stanowią katalog zmiart, na które
ZamawiĄący może wyraztć zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązaniaZamawiĄącego do
wyrazenia takiej zgody.
6.4.Zmiany postanowień umowy mogą zostaó wprowadzone do umowy w drodze aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych,wariantowych i udzielenia zamówień
uzupełniających.

zatwierdzam

Dyrektor Złobka

Wul^;L,
ĄWńgvJ^ŁmgrAgnieszka Mulik
ó

Dyreklor Żłobka Gminnego
w Strawczynie
Agnieszka Mulik

Zalączni|łz

1.

2.

Formularz ofertowy z oświadczeniem
Wzór umowy

