OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne
znak sprawy: ZP.271.23.2019
I. ZAMAWIAJĄCY
1.

2.

Adres Zamawiającego:
Gmina Kartuzy z siedzibą: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1,
reprezentowana przez:
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz.
Nazwa i numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
1) niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone pod nazwą:
„Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne –
szachy w ramach projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w
Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy”
2)

3.

Numer referencyjny sprawy: ZP.271.23.2019.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby upoważnione
do kontaktu z Wykonawcami:

3.1. Wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia zamawiający i wykonawcy
przekazują:
1) pisemnie:
a) drogą pocztową na adres korespondencyjny: Gmina Kartuzy, 83-300
Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1,
b) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach:
ul. gen. Józefa Hallera 1, w w/w godzinach pracy (patrz pkt.3.4),
2) drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl
Każdorazowo w treści przekazywanego dokumentu należy przywołać
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.23.2019.

numer

3.2. W przypadku przekazania treści wniosku, informacji, oświadczenia lub zawiadomienia
za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3.3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej
3.4. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnił n/w
osoby:
1) Karol Keller, tel.: (58) 694-51-03, pok. nr 318 (III piętro),
2) Małgorzata Szymańska, tel.: (58) 694-51-03, pok. nr 318 (III piętro),
3.5. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Kartuzach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy), odpowiednio:
1) od godz. 8:00 do godz. 18:00 - poniedziałek,
2) od godz. 8:00 do godz. 16:00 –środa, czwartek,
3) od godz. 8:00 do godz. 15:00 – wtorek, piątek.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
5.

Miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu oraz zapytań wraz z wyjaśnieniami:
strona internetowa Zamawiającego - www.przetargi.kartuzy.pl

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy, w pozostałym
zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe matematyczne - szachy w ramach projekt pn. „Tajemnice leśnego
zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy
na terenie Gminy Kartuzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 części:
Część Nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1w Kartuzach: łączny wymiar godzin 384 jednostki
zajęciowe.
Część Nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach: łączny wymiar godzin 640
jednostek zajęciowych.
Część Nr 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach: łączny wymiar godzin
384 jednostki zajęciowe.
Część Nr 4 - Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej: łączny wymiar
godzin 640 jednostek zajęciowych.
Część Nr 5 - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie: łączny wymiar godzin
512 jednostek zajęciowych.
Część Nr 6 - Szkoła Podstawowa w Staniszewie: łączny wymiar godzin 384 jednostki
zajęciowe.
Część Nr 7 - Szkoła Podstawowa w Łapalicach: łączny wymiar godzin 256 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 8 - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie: łączny wymiar godzin 768 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 9 - Szkoła Podstawowa w Koloni: łączny wymiar godzin 256 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 10 - Szkoła Podstawowa w Grzybnie: łączny wymiar godzin 256 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 11 - Szkoła Podstawowa w Prokowie: łączny wymiar godzin 256 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 12 - Szkoła Podstawowa w Mirachowie: łączny wymiar godzin 256 jednostek
zajęciowych.
Część Nr 13 - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Akademia Przedszkolaka”:
łączny wymiar godzin 640 jednostek zajęciowych.
3. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na realizację jednej, kilku, kilkunastu lub wszystkich części zamówienia
określonych w pkt 2.

4. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz wzór
umowy – stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
5. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80.00.00.00 – 4 - Usługi
edukacyjne i szkoleniowe
6. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 26.06.2020 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach
Wykonawca jednoznacznie wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia dla każdej części zamówienia minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia
zawodowe do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz
uprawnienia pedagogiczne potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Ponadto
wykazana osoba musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w tym
zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza wykazywania przez wykonawcę tych samych osób
w różnych częściach zamówienia.

2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument równoważny. Zamawiający wymaga,
aby pisemne zobowiązanie lub dokument równoważny, o którym wyżej mowa określał:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

3.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy
zobowiązani są załączyć do oferty:
1) wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do
ogłoszenia),
2) Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów (załącznik nr 6 do ogłoszenia) – jeżeli Wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.

V. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERT
1.

Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza
ofertowego lub według wzoru tego druku, stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
poprzez jego odpowiednie wypełnienie.

2.

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.

3.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

4.

Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV.3.

5.

Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich
niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio
określonych w niniejszym ogłoszeniu i załącznikach, między innymi:
1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Określenie stawki
podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz.
GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych:
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona
działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty
budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach
i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub
stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".
2) koszty dojazdu,
3) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym,
4) wszelkie wymagane dodatkowe koszty składek ZUS (społeczne i zdrowotne
pracownika i pracodawcy).

6.

Oferta musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).

7.

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania
Wykonawcy jeżeli uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8.

Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną).

9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy,
zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej
następująco:
Gmina Kartuzy
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
……………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA ZNAK SPRAWY: ZP.271.23.2019
„Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe matematyczne - szachy w ramach
projekt pn. „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych
miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy na
terenie Gminy Kartuzy”
Nie otwierać przed dniem 13.09.2019 r. godz. 12

30

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co
powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach,
83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1 (parter).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2019 r. godz. 12:00.
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.09.2019 r. godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim
w Kartuzach w sali nr 28 (parter).
VII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1.

Ocenie i porównaniu podane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
1) Cena – znaczenie – 100%
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego algorytmu (wzoru):
Cmin
C=
x 100
Cof
gdzie, powyższe oznacza odpowiednio:
C – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę,
Liczba punków jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 punkta pomija
się, a końcówki 0,005 punkta i wyższe zaokrągla się o 0,01 punkta.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nie odrzuconych ofert (łącznie z VAT),
Cof – cena ocenianej oferty (łącznie z VAT).
2) Oferta, która uzyska największą ilość punktów C, liczoną według powyższego
wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
3) Jeśli najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe ocenia się według tych
samych zasad.

IX. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ W PRZYPADKU GDY:
1.

Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu;

2.

Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie
oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;

3.

Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

4.

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV
Ogłoszenia.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu
składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku
wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub danej Części zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe ocenia się zgodnie z pkt VII niniejszego ogłoszenia.
4. O wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – nie załączać do oferty,
Załącznik nr 2 – Wzór umowy – nie załączać do oferty;
Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 4 – Informacja z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
5. Załącznik nr 5 – wykaz osób,
6. Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów.
1.
2.
3.
4.

………………………………………………………
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządził/a w zakresie:
1) formalnym: K. Keller
2) opisu przedmiotu zamówienia: M. Plichta

Zatwierdziła: E. Rejter

