SO-3410/1/08
Burmistrz Miasta Kowary
ul. 1 Maja 1a, 58 -530 Kowary
tel. 64-39-227, fax 76-13-173
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...................
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ....................

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2007r. Nr 223 poz. 1655))
ogłasza
przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Pzp w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na usługę
(CPV – 85311300-5)
polegającą na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych w dwóch świetlicach
zgodnie z przedłożonym programem wynikającym z przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
internetowej www.bip.kowary.pl
Usługa polegać będzie na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych w dni robocze w
godzinach popołudniowych oraz półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich w
godz dopołudniowych w dwóch świetlicach udostępnionych przez zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.06.2008r. do 31.08.2011r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki ustawowe,
posiadający kwalifikacje zawodowe w kierunkach: pedagogika, resocjalizacja,
psychologia lub socjologia oraz doświadczenie zawodowe w pracy opiekuńczo –
wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych przez
okres co najmniej 3 lat.
W niniejszym przetargu wadium nie obowiązuje.
Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za m-c prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowarach
przy ul. 1 Maja 1a.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2008r. o godz. 10.00, a otwarcie ofert
nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 13 w dniu 12.05.2008r. o godz. 10.15.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert
Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Górecki
Kowary, dnia 29.04.2008r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Zamawiający
Burmistrz Miasta
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
tel.(075)64 39 227 fax (075) 64 56 112
adres internetowy: www.bip.kowary.pl
Regon: 000526653
NIP: 611-00-04-982
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655)
na zadanie pn. zorganizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi o charakterze
socjoterapeutycznym w w dwóch świetlicach środowiskowych.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
SO-3410/1/08
Oferenci we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa polegająca na organizowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi o charakterze
socjoterapeutycznym w dwóch świetlicach środowiskowych:
– Dom Kultury w Kowarach przy ul. Szkolnej 2
– Sala Gimnastyczna w Kowarach przy ul. Wiejskiej 69
CPV - 85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży.
2) zabezpieczenie jednego posiłku dziennie (typu podwieczorek) dla dzieci
i młodzieży uczęszczających w zajęciach. Jakość i parametry posiłków powinny
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami posiłek powinien
dostarczyć nie mniej niż 500 kcal i być zgodny z zasadami racjonalnego
żywienia dzieci i młodzieży,
3) zapewnienie pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów piśmiennych
i innych, środków czystości,
4) w ramach prowadzonych zajęć świetlicowych realizacja programów
profilaktycznych w zakresie problematyki uzależnień.
W świetlicy przy ul. Wiejskiej 69 dodatkowo realizacja programu zajęć
sportowych.
W/w zakres zamówienia wykonujący podejmuje we własnym zakresie
z uwzględnieniem przedłożonego programu pracy opiekuńczo – wychowawczej
i socjoterapeutycznej w świetlicach, który powinien zawierać:
– profilaktykę uzależnień,
– promocję zdrowego stylu życia,
– funkcje opiekuńczo – wychowawcze,
– zasady współpracy z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na
terenie Kowar w zakresie naboru uczestników świetlicy.

6) Dane wyjściowe:
– ilość dzieci i młodzieży objętych działaniem świetlicy minimum 15 osób
( 2 świetlice – 30 osób),
– zajęcia w świetlicach powinny być prowadzone codziennie ( w dni robocze) z
wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt w godzinach popołudniowych po 4
godziny dziennie zgodnie z załączonym programem.
Natomiast w czasie ferii zimowych i wakacji zajęcia w świetlicach prowadzone
będą w godzinach dopołudniowych.
II. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
III.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
IV.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
V. Termin realizacji zadania od 01 czerwca 2008r. do 31 sierpnia 2011r.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest :
1) posiadanie udokumentowanego uprawnienia do wykonywania określonej
usługi lub czynności polegającej na prowadzeniu zajęć z dziećmi o
charakterze socjoterapeutycznym
2) posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika, resocjalizacja,
psychologia lub socjologia,
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
4) nie podleganie wyłączeniu w myśl art. 17 ustawy Pzp,
5) spełnienie warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp,
6) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy Pzp,
7) posiadanie udokumentowanego uprawnienia w pracy o charakterze
socjoterapeutycznym,
8) posiadanie trzyletniego doświadczenie zawodowego w pracy z dziećmi o
charakterze socjoterapeutycznym.
VII.Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału
w postępowaniu
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności ewidencji
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert, stwierdzającego, że przedmiot zamówienia
mieści sie w zakresie zarejestrowanej działalności,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 6 ust. 3,4.5
i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( art.17, 22 i 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych),
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) wykaz wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat pracy
socjoterapeutycznej z dziećmi w świetlicach środowiskowych,
5) akceptacja załączonego wzoru umowy
6) wymienione powyżej dokumenty powinny być składane w formie
oryginału lub kserokopii opatrzonej klauzulą „ zgodność z oryginałem”
i potwierdzone przez osobę upoważnioną,

7) wypełniony formularz oferty.
UWAGA !
Brak któregokolwiek z wymienionych w Dziale VII pkt. 1 – 7 dokumentu
powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego uczestnictwa w przetargu.
VIII.Obowiązuje forma pisemna postępowania. Ewentualne zapytania dotyczące
zamówienia, należy składać pisemnie bądź przesłać faksem.
IX. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach
bud. B lub telefonicznie pod numerem (075) 64 39 227. Informacji udziela:
Elżbieta Sroka – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich.
X. Termin związania z wybraną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI.Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę ( art.
82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Wszystkie strony oryginału oferty powinny być podpisane przez osobę
( osoby) uprawnione do występowania w umieniu Oferenta.
4.Ewentualne poprawki powinny być nanoszone czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby uprawnionej.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary
ul. 1 Maja 1a
oraz opatrzona napisem OFERTA na zadanie pod nazwą: „organizowanie i
prowadzenie zajęć z dziećmi o charakterze socjoterapeutycznym w dwóch
świetlicach środowiskowych:”. Natomiast koperta wewnętrzna dodatkowo
powinna być opatrzona pieczęcią nagłówkową oferenta z adresem w treści.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty
XII.Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58 – 530
Kowary ul. 1 Maja 1a, bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Kowarach pokój 12.
2. termin składania ofert upływa dnia 12 maja 2008r. do godz. 10.00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego powyżej wymienionego
terminu zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.
XIII.Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Zamawiający otworzy koperty w obecności Oferentów, którzy zechcą
przybyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Kowarach w dniu 12 maja 2008r.
o godz. 10.15 w sali nr 13. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający
ogłosi nazwy Oferentów i proponowane ceny ofertowe ( art. 84 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
XIV.Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

XV.Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował sie przy wyborze oferty ( ze
skalą ważności).
Wykonawca powinien podać cenę ( w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach Dz.U. Nr 97 poz. 1050 w późn. zm.)
satysfakcjonującą go za zrealizowanie pracy socjoterapeutycznej w dwóch
świetlicach środowiskowych za jeden miesiąc ( załącznik nr 3) . W cenie
należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia.
Cena
100%
a) liczona w następujący sposób:
R = cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
cena brutto najniższa
A= ---------------------------------- x 100%
cena brutto badana
Cenę należy ustalić na podstawie opisanego zakresu prac z uwzględnieniem
kosztów opisanych w dziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz wszystkich innych koniecznych do poniesienia.
XVI.Istotne dla stron postanowienia.
1. Płatność za wykonane prace odbywać się będzie przelewem na rachunek
Wykonawcy na podstawie faktury. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14
dni od przedłożenia faktury w tutejszym Urzędzie.
2. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca wynagrodzenie za
pierwszy miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie do należnego
wynagrodzenia miesięcznego.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary
umowne.
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w
złotych polskich.
5. Projekt umowy stanowi zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
XVII.Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują
środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

załącznik nr 2 do specyfikacji
wzór umowy

U M O W A Nr ..................
w sprawie zorganizowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w dwóch
świetlicach środowiskowych zawarta w dniu ................pomiędzy Gminą Kowary
reprezentowaną przez
1. Burmistrza Miasta Kowary
- Mirosława Góreckiego
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Miasta Kowary
Mieczysława Ławera
zwaną dalej Zamawiającym
a .....................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą posiadającą nr identyfikacyjny NIP ...................... i
reprezentowaną przez....................................... uprawnioną do występowania w
przedmiocie prawnym na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej Nr ..............................
§1
W oparciu o dokonany wybór oferty ..........................................................w
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz.U.2007 Nr 223 poz. 1655) Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w
dwóch świetlicach zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówień oraz
przedłożonym programem pracy opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej w
świetlicach socjoterapeutycznych.
§2
Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferentów określający m. in. istotne
dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one
wprowadzone do niniejszej umowy.
§3
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu
ofertą wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto .................... zł.
( słownie: ................................. zł.) miesięcznie.
§4
Dodatkowe ustalenia:
1. Ilość dzieci i młodzieży objętych działaniem świetlicy minimum 15 osób
( 2 świetlice - 30 osób)

2. Z okresów zajęć w świetlicach wyłącza się święta i dni wolne od pracy.
3. W okresie miesiąca średnia ilość godzin zajęć w jednej świetlicy w tygodniu
powinna wynosić 20 godzin.
4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób uczestniczących w
zajęciach.
5. W okresie ferii zimowych i wakacji prowadzone będą półkolonie dla dzieci.
Średnia ilość godzin zajęć w tygodniu powinna wynosić 30 godzin.
6. Wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii ustala się w wysokości określonej
w § 3.
§5
Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest stałe przez pierwszy rok trwania umowy.
Po tym czasie wynagrodzenie może być zwiększone o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych.
§6
1. Zamawiający wyznacza pracownika upoważnionego do uzgodnień z Wykonawcą
oraz nadzorowania pracy w świetlicach w osobie Pani Elżbieta Sroka, tel.
64-39-227 Urząd Miejski Kowary.
2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dot. pracowników, dzieci i osób trzecich, powstałe w związku z
zamówieniem ciąży na Wykonawcy, który winien zawrzeć umowę ubezpieczenia
uczestników świetlicy.
§7
1. Termin płatności za wykonaną usługę nastąpi po zakończeniu każdego
miesiąca w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, w formie ryczałtu
miesięcznego, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez zamawiającego
należytego wykonania usługi.
2. Zwłoka w zapłacie należności, o której mowa wyżej, stanowi podstawę do
naliczenia odsetek ustawowych.
§8
W przypadku nie wykonania zlecenia lub nienależytego wykonania, służy
Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy.
Równocześnie Zamawiąjacy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy
wynagrodzenia szkód i strat powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego
wykonania zlecenia w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.

§9
Praca objęta umową nie może być przez Wykonawcę powierzona osobie trzeciej.
§ 10
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia – pod rygorem nieważności odstąpienia.

§ 11
Integralną częścią umowy jest załącznik Nr 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
§ 12
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 3 lat od dnia 01 czerwca 2008r. do
31 sierpnia 2011r.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli Wykonawca zaniedbuje wykonywania czynności zawartych
w instrukcji dla oferentów.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655)
§ 15
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do
specyfikacji

OFERTA
.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ...................................................
.........................................................................................................................................
1. Oferuje wykonanie zadania pn.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Proponowana cena ryczałtowa za jeden m-c prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych w świetlicach
1 Dom Kultury w Kowarach ul. Szkolna 2
2. Sala Gimnastyczna w Kowarach ul. Wiejska 69
.................................... zł. (słownie: .........................................................................)
2. Umowa zostanie zawarta na czas wykonania zamówienia tj. od 01.06.2008r. do
31.08.2011r.
3. Oświadczam, że zapoznałam się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotne dla stron postanowienia umowne
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................
(podpis oferenta)
..............................................
(miejscowość, data).

Załącznik Nr 3 do
specyfikacji

Proponowana cena
ryczałtowa miesięczna brutto za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w:
1. Dom Kultury w Kowarach ul. Szkolna 2
2. Sala gimnastyczna w Kowarach ul. Wiejska 69
1. Prowadzenie i organizacja zajęć w świetlicach

.............................. zł.

2. Zabezpieczenie posiłku dla dzieci
i młodzieży uczęszczających w zajęciach

............................. zł.

3. Zapewnienie pomocy naukowych
i dydaktycznych materiałów piśmiennych
i innych, środków czystości

.............................. zł.

4. Prowadzenie zajęć sportowych w świetlicy
przy ul. Wiejskiej 69

...............................zł.

..........................................................................................
Ogółem:
............................. zł.

...........................................
(podpis)

........................., dnia .......................2008r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
– posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności oraz
czynności.
– Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zadania,
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zadania,
– nie podlegam wyłączeniu w myśl art. 17 ustawy Pzp.,
– spełniam warunki określone w art. 22 ustawy Pzp,
– nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp.
.............................
(podpis)

