COJ.271.15.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa Zamawiającego:
Miejscowość:
Adres:
fon/fax:
Strona internetowa:

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach
działające w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce
Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia
Tele74/ 844-93-11 wew. 52, 74/ 844-91-65
www.bip.boguszow-gorce.pl
www.bip.coj.boguszow-gorce.pl

na Usługę prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum
wsparcia, integracji i aktywizacji”
(Wspólny Słownik Zamówień CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej)

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.)
1. Zamawiający
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto
Boguszów-Gorce
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce
tel./fax 074 8449311 wew. 52
www.bip.coj.boguszow-gorce.pl
www.bip.boguszow-gorce.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) - zwanej dalej
„ustawą PZP”
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu niżej wymienionych zajęć specjalistycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach
w prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czterech Świetlicach Środowiskowych
w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” nr WNDRPDS.09.02.04-02-0003/16 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi priorytetowej: 9
Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych, numer i nazwa Poddziałania: 9.2.4: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW.
1) Zajęcia specjalistyczne – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne - łącznie – 640h. Zajęcia
będą prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018 r.
do 28.06.2019 r. w czterech Świetlicach Środowiskowych łącznie w 16 grupach w blokach po 40 godzin na grupę w danym roku szkolnym. Grupy zostaną dobrane zgodnie z
wiedzą i doświadczeniem prowadzącego, co umożliwi stworzenie warunków pozwalających na zmianę sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania uczestników.
Zajęcia socjoterapeutyczne będą prowadzone od roku szkolnego 2017/2018 w dwóch grupach 5-9 osobowych – w Świetlicach Nr 1 i Nr 2 gdzie jest 15 osób, oraz w trzech grupach 5 – 9 osobowych – w Świetlicach nr 3 i Nr 4 gdzie jest 25 osób, łącznie 10 grup. Z
uwagi na charakter zajęć socjoterapeutycznych w zajęciach będą mogły wziąć udział nie
tylko osoby, u których zostaną zdiagnozowane zaburzenia komunikacji społecznej, ale też
wszystkie dzieci uczęszczające do świetlic. W kolejnych blokach zajęć wezmą udział
dzieci , które zostaną przyjęte do świetlic w roku szkolnym 2018/2019 lub dzieci, u których ze względu na natężenie problemów wskazana będzie dalsza terapia (6 grup).
2) Zajęcia specjalistyczne - Trening Zastępowania Agresji - dwie osoby x 240 h łącznie – 480
godz. Zajęcia będą prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od
03.09.2018 r. do 28.06.2019 r. w czterech Świetlicach Środowiskowych łącznie w 6 grupach w
blokach po 40 godzin na grupę w danym roku szkolnym. Trening Zastępowania Agresji jest metodą szkoleniową, uczącą umiejętności prospołecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego i empatii. Jest metodą zaakceptowaną i rekomendowaną przez MEN. Trening będzie prowa dzony w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w Świetlicach Nr 2, 3 i 4, w grupach 6-8 osobowych.

2.
1)
2)
3)
4)
3.
a)

Zajęcia będą prowadzone w następujących Świetlicach Środowiskowych:
Świetlica Środowiskowa nr 1 – ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce;
Świetlica Środowiskowa nr 2 – ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów-Gorce;
Świetlica Środowiskowa nr 3 – ul. Szkolna 2, 58-370 Boguszów-Gorce;
Świetlica Środowiskowa nr 4 – ul. Żeromskiego 17, 58-372 Boguszów-Gorce.
Obowiązki prowadzącego zajęcia:
przygotowanie i prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ustalonym z Zamawiającym harmonogramem
zajęć oraz sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego ramowym planem zajęć sporządzonym oddzielnie dla każdej części zamówienia;
b) dokumentowanie zajęć: prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, formularzy wsparcia itp. (w zależności od części zamówienia);
c) tworzenie i prowadzenie ustalonej z Zamawiającym dokumentacji monitorującej postęp
uczestników projektu niezbędny do oceny stopnia realizacji zakładanych w projekcie rezultatów;
d) stosowania i wdrażania podczas realizacji zajęć w ramach projektu zasady równości szans
i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w tym zapoznanie się
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z opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju aktualnymi Wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostaną przekazane Wykonawcom wyłonionym do realizacji poszczególnych części zamówienia;
e) zamieszczania w tworzonych dla potrzeb projektu dokumentach informacji
o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego zgodnie
z Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz innymi aktualnymi wytycznymi w tym zakresie.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
5. Zamówienie zostało podzielone na 7 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych na poszczególne zadania od numeru 1 do numeru 7. Każdy
z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Przy czym niedopuszczalne
jest składanie dwóch ofert na tą samą część.
Część 1 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne – Świetlica Środowiskowa nr 1.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Środowiskowej Nr 1 przy ul. Staszica
5, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018 r. do
28.06.2019 r. – łącznie 120 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych w dwóch grupach 5-8 osobowych.
Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
Część 2 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne – Świetlica Środowiskowa nr 2.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Środowiskowej Nr 2 przy ul. Reymonta 4, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018 r. do
28.06.2019 r. – łącznie 120 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych w dwóch grupach 5-8 osobowych.
Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
wśród
dzieci
w
wieku
6-15
lat.
Część 3 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne – Świetlica Środowiskowa nr 3.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Środowiskowej Nr 3 przy ul. Szkolnej
2, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018 r. do
28.06.2019 r. – łącznie 200 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych w trzech grupach 5-9 osobowych.
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Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
Część 4 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne – Świetlica Środowiskowa nr 4.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 przy ul. Żeromskiego 17, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018
r. do 28.06.2019 r. – łącznie 200 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych
zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych w trzech grupach 5-9 osobowych.
Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
Część 5 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne – Trening Zastępowania Agresji – Świetlica Środowiskowa nr 2.
Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji w Świetlicy Środowiskowej Nr 2 przy ul. Reymonta 4, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018
r. do 28.06.2019 r. – łącznie 160 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych
zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych, przez dwóch prowadzących, w dwóch
grupach 6-8 osobowych.
Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
Część 6 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne –Trening Zastępowania Agresji – Świetlica Środowiskowa nr 3.
Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji w Świetlicy Środowiskowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 2, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od 03.09.2018 r.
do 28.06.2019 r. – łącznie 160 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach szkolnych
zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych, przez dwóch prowadzących, w dwóch
grupach 6-8 osobowych.
Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
Część 7 – Rozszerzenie oferty programowej Świetlic o zajęcia specjalistyczne –Trening Zastępowania Agresji – Świetlica Środowiskowa nr 4.
Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji w Świetlicy Środowiskowej Nr 4 przy ul. Żeromskiego 17, przez 2 lata szkolne. tj. od dnia podpisania umowy do 29.06.2018 r., od
03.09.2018 r. do 28.06.2019 r. – łącznie 160 godzin. Zakłada się, że w poszczególnych latach
szkolnych zajęcia będą prowadzone w blokach 40 godzinowych, przez dwóch prowadzących,
w dwóch grupach 6-8 osobowych.
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Wymagane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ww. zajęć – wykształcenie wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć Treningu Zastępowania Agresji wśród dzieci w wieku 6-15 lat.
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie realizowane będzie po podpisaniu umowy (przewidywany termin październik
2017 roku) do dnia 30.06.2019 r. z wyłączeniem ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych
od pracy. Poszczególne części zamówienia będą realizowane w terminach wskazanych w
opisach poszczególnych części zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane
w art. 22 ust 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada kwalifikacje lub dysponuje osobą,
która posiada kwalifikacje wymagane do realizacji każdej z części zamówienia, na które
Wykonawca składa ofertę.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada kwalifikacje lub dysponuje osobą,
która posiada kwalifikacje wymagane do realizacji każdej z części zamówienia, na które
Wykonawca składa ofertę.
3) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu
z postępowania.
4) Wykonawca składając ofertę winien już na tym etapie, w formularzu ofertowym wskazać
osobę prowadzącą zajęcia w ramach części, na które Wykonawca składa ofertę.
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5) Dopuszcza się możliwość wskazania przez Wykonawcę w ofercie tą samą osobę prowadzącą zajęcia w ramach kilku części zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca powinien
wziąć pod uwagę specyfikę planowanych zajęć, z uwzględnieniem podziału na grupy i
fakt, że szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie, już po zawarciu umowy, dlatego może zaistnieć sytuacja w której zajęcia w poszczególnych Świetlicach Środowiskowych będą się odbywać w tym samym dniu tygodnia, o tej samej godzinie.
6) Osoby prowadzące zajęcia w ramach projektu nie mogą być zatrudnione jednocześnie
w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO) rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi
konflikt interesów lub podwójne finansowanie. Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze
stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków
służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
7) Obciążenia wynikające z realizacji przez daną osobę stanowiącą personel projektu
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z którymi personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście w
tym osoby wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy
cywilnoprawnej, i osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych nie
może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w projekcie.
8) Łączne zaangażowanie zawodowe osoby stanowiącej personel projektu w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale 6.16 w/w Wytycznych.
9) Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców - ocena zostanie dokonany wg formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie oświadczeń
i dokumentów, o których mowa w rozdziale 6.
10) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w rozdziale 5 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wykonawca winien dołączyć do
oferty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu;
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b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia
o
zamówieniu;
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
w rozdziale 5 punkty 6), 7), 8) niniejszego zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy osób które zamierzają wykonywać zlecenie
osobiście na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osób fizycznych samozatrudnionych);
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę lub osoby wskazane w formularzu ofertowym, którymi dysponuje wykonawca kwalifikacje wymagane do realizacji części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
7. Kryteria oceny ofert:
1) Każda z ofert częściowych zostanie oceniona odrębnie. Oferty będą porównywane
w ramach tożsamych ofert częściowych.
2) Za ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która
uzyska największą ilość punktów spośród porównywalnych ofert częściowych.
3) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
4) Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
 Cena za godzinę zajęć – 90 %
 Doświadczenie – 10%. Punkty otrzyma oferent, który posiada lub dysponuje osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dotyczących części
zamówienia, na które składa ofertę.
5) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
 Cena za godzinę zajęć: cena najniższa/cena oferty x 90 pkt.
 Doświadczenie - punkty otrzyma oferent, który posiada lub dysponuje osobą posiadającą
minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć dotyczących części
zamówienia, na które składa ofertę. Oferent uzyska 10 punktów w niniejszym kryterium
pod warunkiem wykazania spełnienia niniejszego kryterium. Ocena zostanie dokonana na
podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
6) Sposób obliczenia ceny ofert
a) W formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty za jedną godzinę zajęć oraz za całą
wartość zmówienia dla danej części.
b) Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
na danym stanowisku tj. m.in. koszty dojazdów, należnych składek na ubezpieczenia społeczne (jeżeli dotyczy), należnego podatku itd. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.
c) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
d) Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winien ująć
w cenie brutto oferty (wynagrodzeniu) wszystkie koszty, podatki, opłaty oraz ubezpieczenia obowiązkowe leżące zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, ponieważ
podana cena brutto (wynagrodzenie) będzie pomniejszone o te koszty przy wypłacie.
8. Termin i miejsce składania ofert:
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1)

2)

3)
4)
5)
6)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce - pokój 303-304,
lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data jej
wpłynięcia do siedziby Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.
Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2017 r.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Przy przesyłaniu oferty pocztą decyduje data wpływu do Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły
się do zmienionego terminu.
O zmienionym terminie Zamawiający powiadomi Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.boguszow-gorce.pl i www.bip.coj. boguszow-gorce.pl.

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania ofert:
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

4)
5)

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji Oferenta.
Oferta musi zawierać:
formularz ofertowy stanowiący – załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu;
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu;
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia
o
zamówieniu;
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
w rozdziale 5 punkty 6), 7), 8) niniejszego zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy osób które zamierzają wykonywać zlecenie
osobiście na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osób fizycznych
samozatrudnionych);
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę lub osoby, którymi dysponuje wykonawca kwalifikacje wymagane do realizacji poszczególnych części zamówienia;
zatwierdzony poprzez zaparafowanie wzór umowy stanowiący załącznik Nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu;
dokumenty określające charakter i stan prawny Oferenta, zezwalający na występowanie
w obrocie prawnym, takie jak: dokument rejestrowy określający miejsce rejestracji, formę
prawną, pełny adres siedziby Oferenta oraz pełnomocnictwa osób upoważnionych
zgodnie z dokumentem rejestrowym do reprezentowania i podejmowania decyzji
w imieniu Oferenta. – Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta
zgodnie z zasadą reprezentacji Oferenta.
Niedopuszczalne jest użycie korektora w ofertach, poprawki należy omówić
w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
Każda zapisana strona oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.
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6) Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie we wskazanej
w punkcie 8 siedzibie Zamawiającego, tj. w siedzibie Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach i opatrzyć nazwą postępowania:
„Oferta na prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.
10. Pozostałe postanowienia:
1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Centrum Obsługi
Jednostek w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, w dniu 19.09.2017 r.,w pokoju
303.
2) O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania
odpowiednio pisemnie/za pomocą faksu/pocztą elektroniczną. Informacja o wynikach
postepowania dostępna również będzie na stronie internetowej Zamawiającego.
3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść „Ogłoszenia
o zamówieniu” w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.
5) Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
ważną najkorzystniejszą ofertę na daną część w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza
budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
8) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach danej części
zamówienia.
9) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: w przypadku
wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
10) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
11) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
12) Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.
11. OSOBA DO KONTAKTU:
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Elżbieta Greszta, tel. 535 130 858, e-mail: elzbieta.greszta@gmail.com

Zatwierdzam 04 września 2017 r.
Z up. BURMISTRZA
Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Marian Pierzynka
Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania;
3. wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym;
4. wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 5 punkty 6), 7), 8) niniejszego
zamówienia;
5. ramowy projekt umowy.
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